
 لبتحلا بجر نبا ظفاحلا فیلأت

 ىلاعت هللا همحر هالو ةنس ىفوتملا

 هيلع قلعو هققح

 یمجعلا رصان نب دمحم





 ميدقت

 ‹نيقتملل ةبقاعلاو .نيلاعلا بر هلل دمحلا

 هلاو نيلجحملا رغلا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .ايلست ملسو هبحصو

۶ 

 : دعب اما

 ملع لضف نایب» باتکل ةيناثلا ةعبطلا هنهف
 بجر نبا ديفملا ظفاحلل «فلخلا ملع ىلع فلسلا
 تاطوطخلا ضعب ىلع تلصح نأ دعب «ىلبنحلا

 ةقباسلا ةعبطلا يف ىنع دن ام بيوصتو «باتكلل
 بتک نم هريغو باتكلا اذهب عفني نأ هللا نم ًايجار

 . هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ مامإلا اذه

 ققحملا نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اه ۲

 و ی





 ميدقت

 ىلوألا ةعبطلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 نم ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ رورش نم هللاب
 هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا دهب
 هل كيرش ال هدحو لا الا هل ال نآ دهشاو
 . هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 :دعبامأ

 همحر .بجر نبا ليلجلا مامالل ةلاسر هذهف

 دقو .بیشق ديدج بوث يف مويلا اهمدقن « هللا
 ,ديدسلا هيأرو « عساولا هملعب مامإلا اذه فرع
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 فالتخا ىلع ةيمالسالا ةعيرشلا مولع نم هنكمتو

 ةا هزانآ هه هلال هلو اهورا اوكف

 يف ةعفان ةديفم اهمجح رغص عم يهو «ةرمثمل ا
 دئارفلا نم ةلمج لع ةلاسرلا هذه لمتشتو ءاهیاب
 اهیف حرش دقو . ملع بلاط اهنع ينغتسي ال يتلا

 ةي ىبنلا ثیدح  ىلاعت هللا همر .فنصلا

 نيبو «. . عفني ال ملع نم كي ذوعأ نإ مهللا»

 نسحأ كلذ يف لصفو .عفانلا ملعلا عاونأ اهيف

 اهتناكمو ةلاسرلا هذه ةدئاف ىلع لدي امو .لیصفت

 ملعلا لهأ نم دحاو ريغ اهنع لقنو اهركذ دق هنأ
 : هلوق ىلع انفقو نم مهنم ركذن

 ىلع ليذلا» يف دربملا يداها دبع نبا ظفاحلا ١

 . (6۰ ص) «ةلبانحلا تاقبط

 دقف «ریدقلا ضیف» هباتک يف يوانملا ةمالعلا - ۲
 همالک اهنم بجر نبا لاوقأ نم ةفئاط سبتقا

 ا



 (۳۸۷/ ) «. .ةفال ملعلا» ثيدح ىلع

 86١(. /5 ۰۳4۸/ ۱) ةيقابلا عضاولا رظناو

 يف ينادورلا ناییلس نب دمحم ثدحلا ةلاحرلا - ۳

 .(۱۲۰ ق) فلسلا لوصومب فلخلا ةلص

 هباتک يف يدجنلا يلبنحلا ديمح نبا خیشلا - 4
 «ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحسلا»

 .(۱۱۷ ص)

 يف خيشلا لآ هللا دبع نب ناميلس خيشلا - ه

 .(48۹۰ 61۸ ص «دیمحا زيزعلا ريسيت»

 . موجنلا لوح هل مالك ءانثأ يف

 هذه ىلع مالكلا يف ءيراقلا ىلع ليطأ الو اذه

 ام رثكأ اهيف دجيس هنإف اهتيمهأ نايبو ةلاسرلا

 نم وجرأل يناو ءاهب فيرعتلل اذه امناو ,تفصو

 نلو اهفنصل وعدي نأ ةلاسرلا هذه نم دافتسا خأ
 . قفولا هللاو اهقيقحتب ماق

۷ 





 باتكلا خسن فصو

 ثالث ىلع ةلاسرلا هذه يقيقحت يف تدمتعا

 : ةعوبطمو ةيطخ خسن

۸ 

 يف عقتو (۳۲۹۲) مقر تحت بتک ةعومجم

 ام اهیف رطسالا ددع حوارتي « ةقرو ةرشع يناث

 خسنلا طخب تبتک < ارطس (۱۷)و )١15( نيب

 همسا بتکی نأ خسانلا تاف دقو .داتعلا

 تزمر دقو ةديج ةخسن يهو « خسنلا ةنسو

 .(ش) فرحب اه
 دوعس كلملا ةعماج ةبتكم ةخسن نع ةروصم

 مقرب يهو  ًاقباس ضايرلا  ةيزكرملا
 عست يف عقت (عومجم نمض ۷/۱۱۳۷)

 ام اهيف رطسألا ددع حوارتيو فحفص ةرشع

 طخب تبتك ءارطس (۲۷) و (۲۶) نیب

 ین



 نب هللا دبع وه خسانلاو .داتعم یخسن

 .به۱۳۳۳ ةنس اهخسن یعیبرلا ميهاربإ

 . (ض) فرحب اهل زمرآو
 ةيقارعلا فاقوألا ةبتکم ةخسن نع ةروصم - ۳

 ةرشع ىدحإ يف عقتو ( )٩ مقرب يهو

 نيب ام اهيف رطسألا ددع حوارتيو «ةقرو

 داتعم يخسن اهطخو ءارطس (۲۱) و (19)

 طالغأألاو تافیحصتلا ضعب اهیف نأ الإ

 .(عو فرحب اهل تزمرو

 ىفطصم ةبتكم يف تعبط دقف ةعوبطملا امأ

 سيل اهيف أطخلاو ه۱۳4۸ ةنس يبلحلا يبابلا



- ١ 
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 كح
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 ویقحتلا يف لمعت ص

 «قیقحتلل الصأ یبرتسشت ةخسن تذختا

 ام ىلع < ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا حصأ اهل

 عيمج ىلع هبنآ لو .ةريسي طالغأ نم اهيف

 ليطأ ال ىتح . خسنلا يف ةدراولا قورفلا

 .بلاغلا يف هنم ةدئاف ال اب باتكلا يشاوح

 نم اهعضاوم ىلإ ةينارقلا تایالا توزع
 . میرکلا نآرقلا
 يف اهنم ناك امو «ةيوبنلا ثيداحألا تجرخ

 ثيح نم هيلع تملكت نيحيحصلا ريغ
 حلطصم دعاوقل ًاقبط فعضلا وأ ةحصلا

 ثيدحلا ةذباهج ليواقأب ًارينتسم «ثيدحلا
 بابلا اذه يف مهب یدتقلا مهنإف .هداقنو

 . هيف مهيلع لوعملاو
 مالكلا طرتشأ و ءراثآلا مظعم تجرخ
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 كلذو .فعضلا وأ ةحصلا ثيح نم اهیلع

 ضعب مجارت ىلع فقأ مل ينأ :اهنم بابسأل

 .راثآلا هذه ةاور

 هيلع قيلعتلا بجاولا نم تيأر اب تقلع - ه
 ءةلاطإلا ةيشخ كلذ يف عسوتأ مو

 . باتكلا صن نم ةدافتساللو

 . باتكلل سراهفلا ضعب تعنص - 5

 اذه يلمع ينم لبقتي نأ ميظعلا هللا لأسأو
 الو هيف ءاير ال ميركلا ههجول اصلاخ هلعجمو

 . ()نیلاعلا بر هلل دمحلاو تعمس

 . يمجعلا رصان نب دمحم نمحرلا دبع وبأ : هبتک

 .-ه۱۰۳ لاوش ةرغ يف

 .ةداعالا نع ینغاف «رصنلا» ةروس میدقت يف فلؤملل تمجرت دقو (۱)

۲ 



1 

 : لأ ۱ و لیتو 1

rااو  Sy 

 AD تا نیر هج

 ها کا او لاهواژازنم رک اه او

 اذن

 «ش» ةخسن نم ىلوألا ةقرولا نم لوألا هجولا

 ا



 مس 0

 دابا ماو تاتساو تام یل
 لس سای لار توس 4

 روا مت وب نود او فدا
RI 

 لمآ مکر زی تارك

 «ش» ةخسن نم ةريخألا ةقرولا

 ات



 ب از ییا مولا نم هظحف ک طاب د ونس ا كوي وعدت ها ١
 اب دل ران برص ف رسو رپ وحزم ر ی هزم انس
 E ل بزن م قمر تارتا باص باسو ةن باس س

 قوي سارنم هدف دل زهد وت ن اد م رم E EE يلو ت

 : : هرس غرس لد تشاف سا دا ةرئاملصالو ی هوا زن را یو

 زل زنم آ هيمي مارس الا ناف 2 حمام هو مشب 3 1

 شاهد زب هح زنیالو نكت دريل ناک نأ او مهلنح رشا 90

 لات دون ین داور
 ثرعو» E ل اهاسلطو رسما سلا

 جین هبعافانالط بأ ام دانا حب عيال قارا نإ
ANEمه  

 7 ملح هبماس درب مل ذاو اينرلا فرش ههم زم ةا نخ: ام
 ايلا ثا نم ریعسلاو هحم میت ال ةزنإا رضع ما بولا نرشم انلااعز

 مم ايما ءانى د بما نمل ادمن یا |نهرسرم نا ثيرعف

ا مامزلا هوه زذ عامها واخان را مرم با ۱
 ۰ ريغورىم 

 نی و و
 ل نا رس ی

 او الا مالا بال ةولجيو ن ارح لاورماديم

 ا 0 يدك ب ۱۷ يف كلاذ زلال زب

نآ الا نسقدیساهز
 ر: امهم E خو ع ا

 e E ب را ' جفات

۳ 

 نو ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا
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 د رف نمو دن مار با (تنلآس برش باس یکی < ر رتا نع
 )رام نونا زاس هوب نلف Sa او الض مص
 سمو در یاش ا لب , محو یا سرا بلس هر ناري
 اباد قبب نأ ذب دع اسد 0 رس خر
 بار داما عن ام لی اد اب فرلا مریم ار او تایرنانم

 وهيا, نازم هيف هيضاريلتخاا ل اونما اتم هريايرهو
 »محو نشانی ىلع هللا راسو مي متت امالا از
 ا ید هارت لاو هل | انيسحو
 يق ساق اش بانکها هاش نا رتو ار وخورخ |

 TT و هړرلعر EZE خل
 مدار نر نم نم إف ةنلاكلل بیت نیر فرش تا
 هئفشأملإلوم سل فت لا س هت لات
 الاطالاي نعال يراهلاو قف ىلا جامع هراعاب یو

 ۱ ر ے ناف دوم نا اک
 لی بیت ا

 سو ةاكشم يف . اتق ١ فاس اح
E GARRبو  

 نم لا عو اا نيرلا نير
 نيمأ هتچر دل ا هر نت يابنحلا بجر نب ایر

 ۳م جلا تیبا ۱
 با هارو نيلاتلا بقنا

 يانا یو دز اسو هل ابجد هجا باکو
 تمر یزد ماما ایت اتم رو

 59 ناسا

 «صض» ةحسن نم ةريخألا ةحفصلا
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 شب« مط
 دلاعا كريم نيمار عزم م يدا سه
 هيو نازو عا عرار استخدم تراك ذل
 10 رو لوحدو تلم ابد وَمَن بو ر هز وا عا ضئرع

 7 ومر ار مل عامر علق انردعلا تب ا

 نی تیر راق لود عنصر مدام
 مصار کاوه دَر تا نان
 مر امد اع باا واز كم طلاب اق

 لوو ده لوو ور اجر رلغ »مسلم ادعت هر

 تی پز مر ياد تاعام كاع

 مقابر دع زر رهديج ودا ماورد
 نیک شاعر aa ترم رو واقد نا

 رګ وانجب د حر اراک شا هر عمت /ريعاص
Pur!یه اش اني يلا + انررلعوتر ملا  

 هوا ردا لغللو امان ترابی 00
 و لاو دال 2رپ هجا ب تكلا اورو نل نات

 رس در 2 ماو و

 ی اتو نرخ هزار هارت یر ر لعند
 / ار راح بو تا ها ق احر حار و ی اب از

۳ 
 «ع) ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا
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 گر سطح نباش طز نطير موا

 هرازتاو ريل ال نوار فر ا فرو احلي وكذا بيم

 ب تيردعإب واكل يعز همانا اجريت زم در

 رر ماترا عزاز دنر زرو امدا
 2 تن نفت او شرر رک تکان رکا

 DAE از یر واک طی رد
 رھ اجد نورس ارزی اميل یر جار عل ارش ن اوريو بت
 رضي نیس لذ تانا دلال صال نيكل نجي اد صو و کہ

 طناب طنز ناو یر نس دنا
 رع اتد شامل قر ريل راغی رپ دلغ

 رنو اد مر
 درک ونور EA كا انف
 فر ايدل جيا ذو قويا ضد بير ول, دقو سري

 روده هر, ان عام كراو مرت

 ماوس موم ي شصت bv کروایا

 2 یوتن ر زورو زد شیان كك اتا زاد
 مس ادب اك دالك کا واب تک

 روتر
A۶ اطا باع وز لیمو دلو  DI.مای ست  

 7 “ب تیره رم زاد مگ تام موج
 ميس رد دانا واال

 «ع» ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا
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 میحرلا نهرلا هللا مسب

 دمحم ىلع هللا ىلصو نیلاعلا بر هلل دمحلا

 ارك لت ملسو نیمجآ هبحصو هلاو

 «ملعلا ینعم يف ةرصتخ تایلک هذهف : دعب امآ

 هیبنتلاو . عفان ريغ ملعو عفان ملع ىلإ هماسقناو

 . فلخلا ملع ىلع فلسلا ملع لضف ىلع

 الإ ةوق الو لوح الو ناعتسلا هللابو لوقنف
 : هللاب

 ماقم يف ةرات ملعلا هباتک يف یلاعت هللا رکذ دق
 ماقم يف ةرات ملعلا رکذو «عفانلا ملعلا وهو حدلا
 . عفنی ال يذلا ملعلا وهو مذلا

 يوتسي له لق# : ىلاعت هلوق لثمف لوألا امأف
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 ۹ : رمزلا] «نوملعی ال نیذلاو نوملعب نیذلا

 اولوأو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش» : هلوقو

 : هلوقو ۰۲۱۸ : نارمع لا] «طسقلاب ئاق ملعلا

 :هلوقو ۰۲۱۱6 :هط] «أملع يندز بر لقو»
 ۰۲۲۸ :رطاف] # ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخب امن

 ءامسألا همیلعتو مدا ةصق نم هناحبس هللا صق امو

 ملع ال كناحبس# : مشوقو ةكئالملا ىلع مهضرعو

 « ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل

 ةصق ست هناحبس هللا لا صق امو ۲ ا

 ۳ ۹ ام ۹ نأ ىلع

 . عفانلا ملعلا وه اذهف .[55 :فهكلا]

 مهعفنی ملو الع اوتوآ مهنأ موق نع ربخآ دقو

 م هبحاص نکل هسفن يف عفان ملع اذهف . مهملع
 ةاروتلا اولمح نيذلا لثم : ىلاعت لاق «هب عفتني

١ 



 «ارافسأ لمحي رامحلا لشمک اهولمحي مل مث
 يذلا أبن مهيلع لتاوط :لاقو .[0 :ةعمجلا]
 نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف انتايا هانیتآ

 ىلإ دلخأ هنکلو اهب هانعفرل انئش ولو نيواغلا
 لاقو ١76[. :فارعألا] «هاوه عبتاو ضرألا
 باتكلا اوثرو فلخ مهدعب نم فلخف# :ىلاعت

 انل رفغیس نولوقيو ىندألا اذه ضرع نوذخأي
 ةيآلا «هوذخأي هلشم ضرع ممأي ناو
 ىلع هللا هلضأو# :لاقو ۰۲۱7٩ :فارعألا]
 ةيآلا لوأت نم ليوأت ىلعو ۲۳[۰ : ةيئاجلا] 4 ملع

 . هللا هلضأ نم دنع ملع ىلع

 مذلا ةهج ىلع یلاعت هللا هركذ يذلا ملعلا امأو
 الو مهرضيام نوملعتيو# :رحسلا يف هلوقف هل

 ةرخآلا يفهلام هارتشا نمل اوملع دقلو مهعفني

 الف :هلوقو ”٠١[. :ةرقبلا] #قالخ نم

AE 



 نم مهدنع اب اوحرف تانیبلاب مهلسر مهتءاج
 «نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو ملعلا
 نم ارهاظ نوملعي# :ىلاعت هلوقو ۰۲۸۳ :رفاغ]
 «نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلا

 .[۷ : مورلا]

 (عفان ىلإ ملعلا میسقتب ةنسلا تءاج كلذلو

 « عفني دل يذلا ملعلا نم ةذاعتسالاو « عفان ربغو

 . عفانلا ملعلا لاژسو

 نآ مقرآ نب دیز نع «ملسم حیحص» يفف
 نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : لوقی ناك ی يبنلا
 ال سفن نمو .عشخي ال بلق نمو .عفنی ال ملع

 . «ىلإو» : ةعوبطلاو (ض) يف (۱)
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 .(«اط باحتسی ال ةوعد نمو « عبشت

 يبنلا نع ةددعتم هوجو نم ننسلا لهآ هجرخو

 : ۲( عمسي دل ءاعد نمو» :اهضعب فو ا

 يئاسنلاو (۲۰۸۸/4) ملسمو )۳۷۱/٤( دمحأ هجرخأ (۱)

(۲۰۰/۸). 

 :ةباحصلا نم ةعامح نع ظفللا اذه درو (۲)

 : ناقیرط هنع هلو سنأ ثیدح نم - ١

 دمحأو (ةحنم - ۱۲۸۲) یسلایطلا دواد وبآ هجرخآ : لوالا

 نابح نباو (۲/۱6۱ ق) هدنسم يف لعی وبأو 8 ۰۱۹۲/۳)

 ىلع هدئاوز يف يوغبلا زیزعلا دبع نب هللا دبعو «دراوم» (۲4۰)

 (۱۰۱/۱) عماجلا يف ربلا دبع نباو (۱3۵) ةمثيخ يبأل ملعلا

 . حیحص هدانسإو

 .ديج هدانسٍو (۲44۱) نابح نبا هجرخآ : يناثلا
 (۱1۱۷/۲) دمحأ هجرخأ :ورمع نب هللا دبع ثیدح نم - ۲

 ةيلحلا يف ميعن وبأو (۵۳4/۱) مكاحلاو ١54/8( يئاسنلاو
 . حيحص هدانسإو 6 11/6(

 = (49۱ ۳۹۵ ۳٤١ /۲) دحأ هجرخآ ةريره يبأ ثیدح نم
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 .©7(عيرألا ءالؤه نم كب ذوعأ» : اهضعب يفو

 هلك يبنلا نأ رباج ثيدح نم يئاسنلا جرخو

 هجام نباو (584 .4/*75) يئاسنلاو (۱۵4۸) دوادوبأو #85

 مكاحلاو ۱۲۳۳ ص /ءاملعلا قالخأ يف يرجآلاو (۳۸۳۷)

 ءاسألا يف يقهيبلاو يبهذلا هقفاوو هححصو (۵۳6 ء١/٤٠٠)

 دبع نباو (۸۸/۲) هقفتملاو هيقفلا يف بیطخ او 4 4 ص / تافصلاو

 نب دابع هيف فيعض هدانسإو 1571864151/1١١( عماجلا يف ربلا

 هيلع هبن اک نيلف الإو (عبوت اذإ ينعي) بيرقتلا يف امك لوبقم ديعس
 : يئاسنلا اهجرخأ ىرخأ قيرط هل و «(هبيرقت ةمدقم يف ظفاحلا

 مكاحلاو ۲/۲۹۰ یلعیوبأو ۲۵۰ هجام نباو ۸

 نم هعمسی ۸ - يربقلا ينعي - دیعس» : يئاسنلا لاقو ۰/۱

 .ه .أ «ةريره يبأ نع هيخأ نم هعمس لب ةريره يبأ
 . يربقملا ديعس وخأ وهو ًافنآ ديعس نب دابع يف مالكلا رم دقو

 :ًاضيأ ةباحصلا نم ةعامج نع ظفللا اذه درو )١(
 (۳4۸۲) يذمرتلا هجرخأ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ۱

 يف :لاق انیح ظفاحلا فحجأ دقو .دیج هدانسإو هححصو

 = نب ريهز وهو «لوبقم» :ثيدحلا اذه ةاور دحأ يف بيرقتلا
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 ذوعأو «ًاعفان ًالع كلأسأ ينإ مهللا» : لوقی ناك
 هظفلو هجام نبا هجرخو .()«عفنی ال ملع نم كب

(1) 

 بيذهتلا يف اك نابح نباو يئاسنلا هقثو دقف رمقالا

 .(1/۱۱۱ ق) يكبسلل هتاقث بیترت يف اك يلجعلاو (۲۱۱/۱۲)

 يف ميعن وبأو (۱۹۸ ۰۱5۷/۷ دمحأ اهجرخأ یرخآ قیرط هلو

 . مسي مل نم اهیف فیعض اهدانسإو (۳۲۲/6) ةيلحلا

 نم (۳۸۱/4) دمحأ هجرخآ قوأ نب هللا دبع ثیدح نم - ۲

 . حیحص هدانسإو لیوط ثیدح

 يئاسنلاو (۲۸۳/۳) دمحأ هجرخأ سنأ ثیدح نم ب ۳

 بعشلا يف يقهيبلاو )٠١4/١( مكاحلاو (154 .(75/8)

 . نسح هدانسإو (ب/۳۱۱/۱)

 (4۳۹/۱۰) فنصملا يف قازرلا دبع اهجرخأ ىرخأ قيرط هلو
 نابأ اهيف ًادج فيعض هدانسإو (۱۵۹/۵) ةنسلا حرش يف يوغبلاو
 . كورتم شايع يأ نبا
 هنع تثحب دقو يئاسنلل ثيدحلا اذه - هللا همحر - فنصملا ازع

 نبا هجرخأ ثيدحلاو .هدجأ ملف فارشألا ةفحت يف ةرم نم رثكأ

 (۱۸۲/۱۰) عمجلا يف امك طسوألا يف يناربطلاو (؟475) نابح

 لاق امك نسح هدانسإو . ۱۲4۰۱۲۳ ص/ قالخألا يف يرجآلاو

 .(۱۸۲/۱۰) عمجملا يف يمثيهلا
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 اوذوعتو .ًاعفان الع هللا اولس» : لاق يَ یبنلا نأ

 .۲)« عفنی ال ملع نم هللاب

 يبنلا نأ ةريره يبأ ثیدح نم يذمرتلا هجرخو

 .ينتملع اب ینعفنا مهللا» :لوقي ناك وَ

«ایلع يندزو  ينعفني ام ‹ ينملعو
 0 

 ام ينملعو ينتملع ایب ينعفنا مهللا» :وعدی ناك

 ركب وبأو (۱/۱۱ ۰۱۰۸) ىلعي وبأو (۳۸6۳) هجام نبا هجرخآ (۱)

 نامیالا بعش يف يقهيبلاو (1/۸۳) هدناوف يف يعفاشلا

 هدانساو (۱6۲/۱) عماجلا يف بلا دبع نباو (/۳۱۲3/۱)
 .(۳۱/۱) ءایحالا جيرخت يف يقارعلا ظفاحا هنسحو نسح

 و (۲۵۱) هجام نباو .هنسحو (۳۰۹۹۹) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 فیعض وهو ةديبع نب یسوم هيف .فیعض هدانساو (۳۸۳۳)

 . بیرقتلا يف اك لوهجم تباث نب دمحو
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 .(۱«هب ينعفنت ایلع ينقز راو « ینعفنی

 هلك يبنلا نأ سنأ ثیدح نم ميعن وبآ جرخو
 برف ئاد اناعيإ كلأسن انإ مهللا» :لوقي ناك

 ريغ ملع برف ًاعفان ًالع كلأسأو , مئاد ريغ نامی

 . ۲۱« عفان

 لَك يبنلا نع ةديرب ثيدح نم دواد وبأ جرخو
 ملعلا نم نإو < (ارحس نایبلا نم نإ» : لاق

 : هلوق رسف ناحوص نب ةعصعص نو .(مالهج

 . ملعأ ىلاعت هللاو هدجآ ملف فارشألا ةفحت يف هنع تثحب 0(

 .هيلع رثعأ ۸ (۲)

 .أطخ وهو «أرحسل» ةعوبطلا ينو (۳)
 ديهمتلا يف بلا دبع نباو (۵۰۱۲) دواد وبأ هجرخآ )٤(

 1۱۵4/۸ قشمد خيرات يف ركاسع نباو (۱۸۱۰۱۸۰/۰)

 = لوهجم تباث نب هللا دبع يوحنلا رفعج وبأ هيف فيعض هدانسإو
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 ام هملع ىلإ ملاعلا فلکتی نأ ءالهج ملعلا نم نإ»

 عفنی الو رضي يذلا ملعلا نأب اشیا یو

 يف يقارعلا ظفاحلا لاقو بیرقتلا يف اك لوبقم هللا دبع نب رخصو =

 لوألا هرطشلو «لهجي نم هدانسإ يفو» :(۳۱/۱) ءايحإلا جيرخت

 نايبلا نم نإ» :اعوفرم رمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش
 دمحأو (4۸۱/۲) اطولا يف كلام هجرخأ «ًارحسل

 وبأو (حتف - ۲۳۷/۱۰۰۲۰۱/۹)يراخبلاو (6401/5«"0)

 .(۲۰۲۸) يذمرتلاو (۵۰۰۱۷) دواد

 نایبلا» :- يراخبلا حیحص حارش دحأ  نیتلا نبا لاق : (ةدئاف)

 : ناعون

 لیمتسی یتح ظفللا نيسحت : يناثلا .دارلا هب نيبي ام :لوألا

 ام هنم مومذلاو رحسلاب هبشي يذلا وه يناثلاو .نیعماسلا بولق
 نع ءيشلا فرص رحسلا نأل رحسلاب ههبشو لطابلا هب دصقی

 اذه حرشل رظناو ۲۰۲/۹(۰) يرابلا حتف نم ه .«هتقيقح
 را دبع نبال .دیهبتا روملم رغ ًاضیا تیدلل
(۵ ۱۷۰ -۰)۱۸۱۰. 
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 ناك اذاف . هب ملعلا نم ريخ هب ()لهحبا نأل لهج

 اذهو .لهخا نم رش وهف هنم أربح هب لهجلا

 يف وأ نيدلا 5 ةرضملا مولعلا نم هريغو رحسلاك

 . ایندلا

 يتلا مولعلا ضعب ريسفت ای يبنلا نع يور دقو
 . عفنت ال

 ملسأ نب ر ليز نع «دواد يأ لیسارم» یفف

 «؟مب» :لاق !ًانالف ملعأ ام هللا لوسر اي لیق : لاق
 ةلاهجو عفنیال ملع» : لاق سانلا باسنأب اولاق

 . (۱«رضت ال

 .ةعوبطلا نم تطقس (۱)

 يزملل فارشالا ةفحت يف اك لیسارلا يف دواد وبآ هجرخآ (۲)
 نم لسرلاو (۱۰۰۹/۱) باسنالا يف يناعمسلاو (۱۹۷/۱۳)
 بتک نم هعضوم يف ررقم وه اك فیعضلا ثيدحلا ماسقأ
 .ثيدحلا حلطصم

 - ۲۹ ۔



 «نيملعتلا ةضاير» باتک يف ميعن وبأ هجرخو

 يبأ نع ءاطع نع جيرج نبا نع ةيقب ثيدح نم
 . اعوفرم ةريره

 «برعلا باسنأب سانلا ملعأ :اولاق مهنأ هيفو

 برعلا هيف تفلتخا ابو رعشلاب سانلا ملعأو

 : لضف وهف نهالخ ام ةثالث ملعلا» : هرخا يف دازو
 .)«ةلداع ةضيرف وأ .ةمئاق ةنس وأ ةمکح ةيآ

 ريغ نع هسلد هیقبو « حصي ال دانس الا اذهو

 سس
 . همن

 لاق اک فیعض هدانساو (۲۳/۲) عماجلا يف رلا دبع نبا هجرخأ )١(

 .ثيدحتلاب احرصي مو سيلدتلاب

 ی ا



 نم هجام نباو دواد وبآ هجرخ ثيدحلا رخاو

 :اعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثیدح
 ةمکح ةيا : لضف وهف كلذ یوس امو ةئالث ملعلا»

 دبع هدانسإ ینو ()«ةلداع ةضيرف وأ ةمئاق ةنس وأ

 .روهشم فعض هيفو يقيرفإلا دايز نب نمحرلا

 لَك يبنلا نع ةريره بأ ثيدح نم ماحرألا هب

 4//51) ينطقرادلاو (۵ 4) هجام نباو (۲۸۸۵) دواد وبآ هجرخأ (۱)
 مکاخاو ۲۵۹ ۰۲۵۵ ص /رصم حوتف يف مكحلا دبع نباو (۸
 ةنسلا حرش يف يوغبلاو (۲۰۸/۲) يقهيبلاو (۳۳۲/4)

 «فیعض هدانسإو (۲۳/۲) عماجلا يف ربلا دبع نباو (۲۹۱/۱)

 دبع هيف كلذكو هظفح يف فيعض دايز نب نمحرلا دبع هيف ناف

 هفعض ثيدحلاو «بيرقتلا يف امك ًاضيأ فيعض عفار نب نمحرلا
 .(۳۳۲/4 كردتسملا ىلع هصيخلت يف يبهذلا ظفاحلا
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 .()یيذمرتلاو دمحأ مامالا هجرخ «مکماحرآ

 يأ نع رخآ قيرط نم هیوجنز نب ديمح هجرخو
 هب نولصت ام مكباسنأ نم اوملعت» اع ير

 ام ةيبرعلا نم اوملعتو .اوهتنا مث مكماحرأ

 نم اوملعتو ءاوهتنا مث هللا باتك هب نوفرعت
 مث رحبلاو ربلا تاملظ يف هب نودتهت ام موجنلا

 مكاحلاو «هبرغتساو (۱۹۷۹ يذمرتلاو ۲ دمحأ هجرخأ )١(

 (۱۹/۱۳) ةنسلا حرش يف يوغبلاو هححصو (151/5)

 نسح هدانسإو )٩۰8/۱( باسنألا يف يناعمسلاو

 مولع ةفرعم يف مكاحلا اهجرخأ ىرخأ قيرط ةريره يبأ ثيدحلو
 رطشلا وحن (۷/۱) باسنألا يف يناعمسلاو ١59 ص ثيدحلا

 نب رشب طابسألا ابأ اهيف ناف فيعض هدانسإو .ثيدحلا نم لوألا

 ءالعلا ثیدح نم دهاش ثيدحللو .ثيدحلا فيعض وهو عفار

 يف يرذنملا لاقو )٩۸/۱۸( ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ةجراخ نبا

 يف يمئيه لا لاقو . ه .ا«هب سأب ال دانسإب» 86٠( /7) بيغرتلا

 . «اوقثو دق هلاجرو» :(۱65۲/۸) عمجلا

 ۳ ۲ ب



 جرخو .ةعيط نبا (هتاور دانسا يفو (>اوهتنا

 :رمع لاق : :لاق دنه يبأ نب ميعن ةياور نم ًاضيأ

 مكرحبو مكرب يف هب نودتهتام موجنلا نم اوملعت
 هب نولصت ام ةبسنلا نم اوملعتو ءاوكسمأ مث

 مرحو ءاسنلا نم مکل لحي ام اوملعتو ا
 . “اوهتنا مث مكيلع

 لاق :لاق هللا ديبع نب دمحم نع رعسم ىورو

 هب نوفرعت ام موجنلا نم اوملعت : باطخلا نب رمع

 قيرطلاو ةلبقلا

 «فيعض هدانساو (1/۳۰48/۱) بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ (۱)
 ةعيط نبا فعضل

 .«هتياور» :(ض) يفو (۲)

 باتك يف بيطخلاو رذنملا نباو ةبيش يبأ نبا ظفلا اذهب هجرخأ (۳)
 باسنألا يف يناعمسلاو (۳4/۳) روثنملا ردلا يف امك موجنلا

(۱۱/۱). 
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 نم لجرلا ملعتی نأ ًاسأب یریال يعخنلا ناکو
 ,(۱) هب يدتهم ام موجنلا

 . قاحسإو دحأ رمقلا لزا ميلعت يف صخرو
 . هب یدتهیام موجنلا

 نبا صخري و مقلا لزانم ملعت ةداتق هرکو

 . نع برح هرکذ « هیف ةنییع

 ملعتمو موجنلا يف رظان بر : سوواط لاقو

 سوواط ةياور نم هیوجنز نب دی هجرخو « برح
 . سابع نبا نع

 . ديج هدانسإو (۳۹/۲) عماجلا يف ربلا دبع نبا هجرخآ (۱)
 = )55/11١( فنصلا يف قازرلا دبع هجرخآ .سابع نبا رثأ (۲)
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 ملع ال ()[ریثأتلا] ملع ىلع لومحم اذهو

 درو هیفو .مرحم لطاب ريثأتلا ملع ناف رییستلا
 موجنلا نم ةبعش سبتقا نم» : عوفرلا ثيدحلا

 نم دواد وبأ هجرخ «رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف

 ."ًاعوفرم سابع نبا ثيدح

 ةفايعلا» ًاعوفرم ةصيبق ثيدح نم اضيأ جرحو

 نباو (/۲۰۳/۲) بعشلا ينو (۱۳۹/۸) ننسلا يف يقهيبلاو =

 . حیحص هدانساو (۳۹/۲) عماجلا يف ربلا دبع

 . ةعوبطلاو (ض) نم تبثلاو «تاریثأتلا» : (ف)و (ش) ينو (۱)
 هجام نباو (۳۹۰۵) دواد وبأو (۳۱۱ ۰۲۲۷۱/۱) دمحأ هجرخآ (۲)

 يف يقهيبلاو (۱۳۰۰/۱۳۰/۱۱) ريبكلا يف يناربطلاو (۳۷۲)

 يف ربلا دبع نباو (/۲۰۳ ق/۲) بعشلا يفو (۱۳۸/۸) ننسلا

 يف يوونلا هححصو .حيحص هدانساو (۳۹/۲) عماجلا

 ظفاحلاو (۸۰/۹) ضیفلا يف امك يبهذلاو ۱۰۵ ص /یواتفلا

 باتکلا خسن يف عقوو ۱۱۷/4(۰) ءایحالا جيرخت يف يقارعلا

 يتلا بتکلا دنع واولا فرح دوجو الو «سبتقا نمو» : (ع) یوس

 . ثيدحلا تجرخأ
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 رجز ةفايعلاو .٠«تبجلا نم قرطلاو ةرطلاو
 ضرألا يف طخلا قرطلاو .ريطلا

 ثيدحلا بيرغ يف مالس نب مساقلا دیبع وبآ هجرحخأ )١(

 دهأو (4۰۳/۱۰) فنصلا يف قازرلا دبعو (4۵۰114/۲)

 دواد وبأو (۳۵/۷) تاقبطلا يف دعس نباو (۲۰/۵ ۰4۷۷ /۳)

 (۲۷۹/۸) فارشالا ةفحت يف امك یربکلا يف يئاسنلاو (۳۹۰۷)

 يناعملا حرش يف يواحطلاو (۱۲۲) نابح نباو

 يقهيبلاو ("59/14) ريبكلا يف يناربطلاو (۳۱۳۰۳۱۲/4)

 بيطخلاو (۱۵۸/۲) ناهبصأ رابخأ يف ميعن وبأو (۱۳۹/۸)

 هريسفت يفو (۱۷۷/۱۲) ةنسلا حرش يف يوغبلاو (4۲۵/۱۰)

 نایح هيف .فیعض هدانساو (نزاخلا شماه  ه45.646/١)

 ىلع لیهاجلا قيثوت يف هتداع ىلع نابح نبا یوس هقثوي مل ءالعلا نبأ
 ی ا ا

 .(۳4۱/۱) لامكلا بیذبت يف نيبم وه اک ثيدحلا

 :قرطلاو ءاهتاوصأو اهئامسأب لؤافتلاو ريطلا رجز : ةفايعلا
 ۱۳۲۱/۳) ةياهنلا .ءاسنلا هلعفي يذلا .ىصحلاب برضلا
۳۳۰ 
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 نییارقلا بیرقتو « موجنلا نإ برقتلاک هاضتقمب
 .رفک اه

 هيلإ جاتحي ام هنم ملعت اذإف رییستلا ملع امأو

 .روهمجلا

 وه امع لغشي وهو هيلإ ةجاح الف هيلع داز امو
 نظلا ةءاسإ ىلإ هيف قيقدتلا ىدأ ابرو «هنم مهآ

 كلذ عفو اى . مهراصمآ ٤ نيملسملا 0

 0 3-0 ایدق یو اذه لهآ نم

 اإ : لاقو . يدجلاب لالدتسالا دمحأ مامإلا ركنأ

 رابتعا دري مل ينعي . هلبق برغملاو قرشملا نيب ام درو

۳V 



 ىلع دوعسم نبا رکنآ دقو موجنلا نم هوحنو يدجلا
 كلام كلذ رکنآو .رودت كلفلا نإ : هلوق بعک

 نإ مضوق نیمجنلا ىلع دمحأ مامالا ركنأو «هريغو
 . نادلبلا يف فلتخي لاوزلا

 نأل كلذل مهضعب راكنا وأ مهراكنإ نوكي دقو

 هب نوعطقي هلهأ ناك نإو اذه يف ملكتت مل لسرلا

 . ضيرع داسف ىلإ ىدأ ابر هب لاغتشالا ")نأو

 ىلع اذه فرعي ناك نم ضعب ضرتعا دقو

 ثلث :لاقو "رخآلا ليللا ثلث لوزنلا ثيدح

 .«ناك نإو» : ةعوبطلا يف )١(

 لَك هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح ىلإ هللا همحر  فنصلا ريشي (۲)

 :لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك .ىلاعتو كرابت انبر لزني» لاق

 ينرفغتسي نم ؟هيطعأف ينلأسي نم ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم
 = هل ظفللاو )۲٠٤/١(. أطوملا يف كلام هجرخآ «؟هل رفغأف
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 نوکی نأ نکمی الف نادلبلا فالتخاب فلتخ لیللا

 . نيعم تقو يف لوزنلا

 اذه حبق مالسإلا نيد نم ةرورضلاب مولعمو

 ول نيدشارلا هءافلخو ةي لوسرلا نأو .ضارتعالا

 لا اورداب لب .مورظان ال هب ضرتعی نم اوعمس
 . نيبذكملا نیقفانلا نیفلاخلا ةرمزب هقاحلإو هتبوقع

 جاتحي ال ام وه باسنألا ملع يف عسوتلا كلذك
 نأ عم . هنع يبنلا هريغو رمع نع قبس دقو .هيلإ

 نونتعيو هنوفرعي اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط

 به)١( ,

 ملسمو 455/١( ۰۱۲۹ ۰۲۸/۱۱ ۰۲۹/۳ يراخبلاو -

 هبتک ام عجارت نأ میرکلا ءیراقلا اأ كب نسحمو 6۲۱/۱(۰)

 ثيدح حرش» هباتک يف .هّلا همحر «ةيميت نبا مالسإلا خيش

 . يمالسإلا بتكملا ط «لوزنلا
 )١( دقف - هنع هللا يضر  قيدصلا ركب وبأ ةفئاطلا هذه نمو :تلق =
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 امم وهو ًاوحنو ةغل ةيبرعلا ملع يف عسوتلا كلذکو

 الع مرحي هعم فوقولاو مهالا ملعلا نع لغشي
 وحنلا ملع ةرميخم نب مساقلا هرك دقو . اعفان

 هيف عسوتلا هب دارأو « يغب هرخاو لغش هلوأ : لاقو
 اهبيرغو ةغللا ةفرعم يف عسوتلا دمحأ هرك كلذلو
 وه :لاقو كلذ يف هعسوت ديبع يبأ ىلع ركنأو

 .هنم مهأ وه اع لغشي

 يف حلملاك مالكلا يف ةيبرعلا نإ : لاقي اذهو

 اك «مالكلا حلصي ام اهنم ذخؤي هنأ ينعي . ماعطلا
 كلذ ىلع داز امو . ماعطلا حلصیام حلملا نم ذخؤي

 ىلإ هنم جاتحي باسحلا ملع كلذكو .هدسفي هنإف

 نع )١1976/4( ملسم جرخأ دقف هلك يبنلا كلذب هل دهش تت

 نإف لجعت ال» : ناسحل لاق ی يبنلا نأ ليوط ثيدح نم ةشئاع

 .ثيدحلا «اهباسنأب شيرق ملعأ ركب ابأ
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 ضئارفلا ةمسق نم (۱[عقیام] باسح هب فرعی ام
 اف نیقحتسلا نيب مسقت يتلا لاومألاو ایاصولاو

 ةضاير درج يف الإ هب عفتني ال امم كلذ ىلع دئازلاو
 مهأ وه اع لغشيو هيلإ ةجاح ال اضاقصو ناهذألا

 . هنم

 يتلا مولعلا نم ةباحصلا دعب ثدحأ ام امأو

 ۸ نم نأ اونظو .ًامولع اهومسو اهلهأ اهيف عسوت

 .ةعدب اهلكف لاض وأ لهاج وهف اهم املاع نكي

 ام كلذ نمف ءابنع يبنملا رومألا تاثدحم نم يهو

 لاثمألا برضو ردقلا يف مالكلا نم ةلزتعلا هتثدحأ

 يفو ندقلا يف ضوخلا نع يبنلا درو دقو « هلل

 سابع نبا نع مكاحلاو نابح نبا يحيحص

 . «عفتني ام» : (ف)و (ش) يف يذلاو .ةعوبطلا نم نيفوكعملا نيب ام (۱)
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 لام ًابراقمو ًايفاوم ةمألا هذه رمآ لازی ال» ًاعوفرم
 .(۱«ردقلاو نادلولا ف اوملکتی

 جرخو . هففو مهضعب حجرو افوقوم يور دقو

 ركذ اذإو :ًاعرفرم دوعسم نبا ثیدح نم يقهيب
 دقو «اوکسمأف موجنلا رکد اذإو ءاوكسمأف يباحصأ

 . (۲)لاقم اهديناسأ 5 ةددعتم هوجو نم يور

 ريبكلا يف يناربطلاو (۲۰۲/۷) عمجملا يف امك رازبلا هجرخأ (۱)

 دبع نباو (۳۳/۱) مكاحلاو (۱۸۲4) نابح نباو (۱۰۳۲/۱۲)

 .ديج هدانساو يبهذلا هقفاوو هححصو )٩۳/۲( عماجلا يفربلا

 .ه « حیحصلا لاجر رازبلا لاجرو» : يمثيه ا لاقو

 ةيلحلا يف ميعن وبأو (784 54 2747/1١ ريبكلا يف يناربطلا هجرخآ (۳)

 نب رهسم هيف فيعض هدنسو :تلق «بيرغ» :لاقو )٤/۱۰۸(

 لسرم نم دهاش هل نكل .بیرقتلا يف اك ثيدحلا نيل كلملا دبع
 (ب/۳۹ /۲) هيلامأ يف يناعنصلا قازرلا دبع هجرخأ سوواط
 . هللا ءاش نإ ثيدحلا هب ىوقتيف  حیحص هدانسإو
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 : نارهم نب نومیل لاق هنأ سابع نبا نع يورو
 كايإو فناهکلا ىلإ وعدت اهنإف موجنلا يف رظنلاو كايإ
 نم دحأ متشو كايإو «ةقدنزلا ىلإ وعدي هنإف ردقلاو
 كهجو ىلع رانلا يف هللا كبكيف ی دمحم باحصأ
 .()هعفر حصي الو ًاعوفرم ميعن وبأ هجرخو

 : هوجو ىلع نوكي ردقلا يف ضوخلا نع يبغلاو

 . كلذ يف لداجتلا عقيو ىرخأب هل يفانلاو ةياب ردقلل

 يبنلا نأو دك يبنلا دهع يف عقو هنأ يور دق اذهو

 قيرط نم هوحنب ٤۲٩ ص/ناجرج خيرات يف يمهسلا هجرخأ (۱)
 تعمس لاق يدج نع يأ ىنثدح لاق بيرك نب دمحم نب دمحأ

 ریس ترا يق را اهبل اهوار كو سابع نبا
 ربخلا اذه نأ ركذو «هفرعأ ال» :(۲۹۸/۱) ناسللا يف ظفاحلا لاق

 .بيرقتلا يف اك فيعض بيرك نب دمحم هوبأو ركنم
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 ةلمج نم اذهو .«)هنع یهو كلذ نم بضغ ةي

 .)كلذ نع ىب دقو هيف ءارلاو نارقلا يف فالتخالا

 هحيحص يف ملسم هجرخأ ام ىلإ هللا همحر - فنصلا ريشي (۱)

 نب هللا دبع نأ يراصنألا حابر نب هللا دبع نع (۲۰۰۳/6)

 نيلجر تاوصأ عمسف لاق اموي فى لوسر ىلإ ترجه لاق ورمع

 بضغلا ههجو يف فرعي لي هللا لوسر انيلع جرخف ةيآ يف افلتخا
 .«باتكلا يف مهفالتخاب مكلبق ناك نم كلهأ انإ» لاقف

 يبنلا نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح ىلإ .فنصلا ريشي (۳)

 2474 ء۲۸۹/۲) دمحأ هجرخأ «رفك نآرقلا يف ءارملا» لاق ةا

 / ةعيرشلا يف يرجآلاو (470) دوادوبأو ( 078 ۰.۰۳ ۰

 بعشلا يف يقهيبلاو (۲۲۳/۲) مكاحلاو ( 57 ص

 رابخأ يفو (۲۱۳/۸) ةيلحلا يف ميعن وبأو (ب/۳۷۲3/۱)
 يف اهركذن ىرخأ قرط هلو «نسح هدانسإو (۱۲۳/۲) ناهبصأ

 : ةلاجعلا هذه

 ٩۷ ص/ ةعيرشلا يف يرجآلاو (۲۰۸/۲) دمحأ هجرخأ-١

 نع ةملس يبأ نع ميهاربإ نب دعس قيرط نم (۸۱/) بيطخلاو
 . حيحص هدانسإو هب ةريره يبأ

 = (۳۰۰/۲) دمحأ هجرخأ هنع ةملس يبأ نع مزاح يبأ قيرط نم - ۲
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 ةسيقألاب ًايفنو ًاتابثإ ردقلا يف ضونخلا :اهنمو

 ىلع دابعلا ربج هللا نإ : مهفلاخ نم لوقو .ًاملاظ
 . كلذ وحنو مهاعفآ

 هريسفت يف يربطلاو (۱۱۸) مقر نآرقلا لئاضف يف يئاسنلاو

 . حيحص هدانسإو (۱۷۸۰) نابح نباو )۱/٩(

 هجرخآ :ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع قیرط نم ۳
 بعشلا يف يقهيبلاو )١77/5( مكاحلاو (445 ۰1۷۸/۲) دمحأ

 .دهاوشلاو تاعباتلا يف هب سأب ال هدانسإو (ب/ ۳۷۲ ق/۱)

 يبأ نع ةملس يبأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم - ٤
 بيطخلاو (۲۰۸۰۲۰۷/۱) ریغصلا يف يناربطلا هجرخأ «ةريره

 يف امك فرعي ال ريمح نب دمحم هيف فیعض هدانسإو (۱۳۹۱/۱۱)

 .(۵۳۲/۳) نازیلا

 يناربطلا هجرخآ «هنع ةملس يبأو بیسلا نب دیعس قیرط نم ۵
 وبأو ١58/(( ق) ءافعضلا يف ليقعلاو (۱۷۸/۱) ريغصلا يف
 لاق دادحلا ةسبنع هيف فيعض هدانسإو /۱٩۲( هر ةيلحلا يف ميعن

 .(۳۸۴/ )٤ نازيملا ناسل رظنا «ثيدحلا ركنم» : متاح وبأ
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 «هنع يبنلا درو دقو .ردقلا رس يف ضوخلا : اهنمو

 نوعلطي ال دابعلا ناف .فلسلا نم هريغو يلع نع
 . كلذ ةقيقح ىلع

 «ةلزتعملا هثدحأ ام رومألا تاثدحم ىنعأ كلذ نمو
 ىلاعت هللا تاذ يف مالكلا نم مهوذح اذح نشو
 ف مالكلا نم ارطخ ليش وهو لوقعلا ةلدأب هتافصو

 اذهو .هلاعفأ يف مالك ردقلا يف مالكلا نأل «ردقلا

 . هتافصو هتاذ 5 مالك

 :نيمسق ىلإ ءالؤه مسقناو

 ةنسلاو باتكلا هب درو ام اريثك ىفن نم :اهدحأ

 لوقک .نيقولخملاب هيبشتلا هدنع همازلتسال كلذ نم

 ین الا یرب ال هنال اج ناكل يژر ول :ةلزتعلا
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 اذهو فهبشلا هذه هوفنف یاوتسالا يفن نم مهقفاوو

 . ةيمهحاو ةلزتعلا قیرط

 دقو . مهلیلضتو مهعیدبت ىلع فلسلا ىت قفتا دقو

 ىلإ بستنا نم ريثك رومألا ضعب يف مهلیبس كلس
 نیرخأتلا نم ثیدحاو ةنسلا

 ۸ يتلا لوقعلا ةلدأب كلذ تابث مار نم : يناثلاو

 ةقيرط يه امك مهتلاقم كئلوأ ىلع درو او

 ٍءميرم يأ نب حونك هعبات نمو ناميلس نب لتاقم
 ًاضيأ وهو ًاثيدحو ًاييدق نيثدحملا نم ةفئاط مهعباتو
 هذه تابثإل تبثأ نم مهنمف ()ةیمارکلا كلسم

 / قرفلا نيب قرفلا : مهاح ةفرعمل رظنا . مارك نب دمحم ىلإ ةبسن (۱)
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 نم مهنمو . ینعم اماو ًاظفل امإ .مسبا تافصلا
 ةكرحلاك ةنسلاو باتکلا اهب تأي مل تافص هلل تبثآ

 . ةتباثلا تافصلا مزال هدنع یه ام كلذ ريغو

 ىلع هدر يف :هلوق لتاقم ىلع فلسل | ركنأ دقو

 نم مہمو هيلع نعطلا يف اوغلابو لقعلا ةلدأب مهج

 يراخبلا خيش ميهاربإ نب يكم مهنم . هلتق لحتسا

 . هريغو

 تایآ رارم نم حلاصلا فلسلا هيلع ام باوصلاو

 الو امل ريسفت ريغ نم تءاج |ک اهثيداحأو تافصلا

 فالخ مہنم دحأ نع حصي الو )لیثمت الو فييكت

 نمؤن ىلاعتو كرابت هللا تافص يف قحلا بهذلا وه اذه نأ كش ال (۱)

 الو فيرحت ريغ نم ىلاعت هللاب قئاللا اهرهاظ ىلع اهرمنو .اهب
 هلثمك سیل : ىلاعت لاق ابك ليثمت الو فييكت ريغ نمو «لیطعت
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 .امل لاثمألا نم لثم برض الو اهيناعم

 دمحأ أ نمز نم بيرق ناك نم ضعب ناك نإو

 . مهوحنو ديبع يبأو قاحسإو دمحأو

 سنج نم ءيش مهمالك يف دجوي ال ءالؤه لكو
 و تفسالفلا 00 0

 لا : يزارلا د

 ىلاعتو كرابت هللا نإف [۱۱ :ىروشلا] «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش 9
 هذهو هلك هلوسر هب سانلا ملعأو ءدحأ لك نم 3 ملعأ

 . مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةمألا فلس ةديقع
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 نم ءيش ىلإ هرشن يف جاتحاو هملع نصي ملف

 هثدحأ ام مولعلا تاثدحم ينعأ - كلذ نیو

 درو ةيلقع دعاوقو طباوض نم يأرلا لهأ ءاهقف ع

 .اهيلإ هقفلا عورف

 كلتل ًادرط اهتقفاو مأ ننسلا تفلاخ ءاوسو

 ىلع هولوأت امم اهلصأ ناك نإو «ةررقملا دعاوقلا

 مهفلاخي تاليوأتب نكل ةنسلاو باتكلا صوصن
 مالسإلا ةمئأ هركنأ يذلا وه اذهو .اهيف مهريغ

 زاجحلاب يأرلا لهأ ءاهقف نم هوركنأ نم ىلع

 . هراكنإو همذ يف اوغلابو قارعلاو

 دوعبتی !e اف ثيدحلا لهأ ءاهقفو ةمئألا امأف

 هب ال ناك اذإ ناك ثيح حيحصلا ثيدحلا
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 امأف . مهنم ةفئاط دنع وأ مهدعب نمو ةباحصلا دنع

 مهنأل هب لمعلا زوجي الف هكرت ىلع فلسلا قفتا ام
 .هب لمعيال هنأ ملع ىلع الإ هوكرت ام

 قفاوي ام يأرلا نم اوذخ :زيزعلا دبع نب رمع لاق
 فلاخ ام امأف مكنم ملعأ اوناك مهنإف مكلبق ناك نم

 يري كلام ناك اذهف ثيدحلا نم ةنيدملا لهأ لمع

 .ةنيدملا لهأ لمعب ذخألا

 .ثيدحلاب اوذخأ نورثكألاو

 يف ءارملاو ماصخلاو لادجلا فلسلا ةمئأ هركنأ امنو
 ةقيرط كلذ نكي ملو ءاضيأ مارحلاو لالحلا لئاسم
 هثدحأ اک مهدعب كلذ ثدحأ اهنإو« مالسإلا ةمئأ

 ةيعفاشلا نيب فالخلا لئاسم يف نیقارملا ءاهقف
 ثحبلا اوعسوو فالخلا بتك اوفنصو «ةيفنحلاو
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 راصو .هل لصأ ال ثدحم كلذ لکو .اهیف لادجلاو

 دقو . عفانلا ملعلا نع مهلغش یتح مهملع كلذ

 ننسلا يف عوفرلا ثيدحلا يف دروو فلسلا كلذ ركنأ
 ام أرق مث لدجلا اوترآ الإ ىده دعب موق لض ام»
 موق مه لب الدج الإ كل هوب رض

 .[6۸ : فرخزلا ])«4نومصخ

 حتف ًاريخ دبعب هللا دارأ اذإ : فلسلا ضعب لاقو
 هللا دارآ اذلو .لدجلا باب هنع قلغأو لمعلا باب هل

 هححصو (۳۲۵۳) يذمرتلاو ۲۵٩( ۰۲۵۲/۲) دمحأ هجرخأ (ار

 ةنسلا يف مصاع يبأ نباو (۵۳/۲۵) ریرج نباو (4۸) هجام نباو

 ةعيرشلا يف يرجآلاو (۳۳۳/۸ ريبكلا يف يناربطلاو (۱۰۱) مقر
 ناجرج خيرات يف يمهسلاو (4448 ۰46۷/۲) مكاحلاو ه6 ص /

 دبع نباو (۲۳۱۰۲۳۰/۱) هقفتلاو هيقفلا يف بيطخلاو 74 ص /

 نم (۱۳۹ ۰۱۳۸/۲) هريسفت يف يوغبلاو (۹۷/۲) عماجلا يف ربلا

 . نسح هدانسإو همامأ يآ ثيدح
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 باب هل حتفو لمعلا باب هنع قلغأ ًارش دبعب
 . (۱لدحا

 مهنإو ةدلبلا هذه [لهأ] تکردآ : كلام لاقو

 ديري ۲0 مویلا سانلا هيف يذلا راثکالا اذه نوهرکیل
 ا

 ملكتي :لوقيو ايتفلاو مالكلا ةرثك بيعي ناكو
 ءاذك وه اذك وه :لوقي «ملتغم لمج هنأك مهدحأ
 لئاسلا ةرثک يف اتارا هرکی ناکو .همالک قودي
 حورلا نع كنولأسيو# : لجو زع هللا لاق : لوقيو

 يف هتأي ملف 6 :ءارسالا] (يبر رمأ نم حورلا لق

 ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ يخركلا فورعم لوق نموه )١(

 .١8/ص ملعلا ءاضتقا يف بيطخلاو (”51/4)

 هنم نيفوكعملا نيب امو (4 /7) هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا هجرخأ (۲)

 . ةعوبطلاو (ض) نمو
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 ا ااه وكي لولا و شكو
 هنم لبق ناف «ةنسلاب ريخي نكلو ال لاق ؟اهنع لداجي

 بهذي ملعلا يف لادحماو ءارملا :لاقو .تكس الاو
 . ملعلا رونب

 ثرویو بلقلا یسفی ملعلا 2 ءارملا :لاقو

 امنع لأسي يتلا لئاسملا يف لوقي ناكو ۰ 227نغضلا]

 يف هليبس كلسي دمحأ مامالا ناكو . يردأ ال :ًاريثك
 .كلذ

 تاطولغأ نعو لئاسملا ةرثك نع يبنلا درو دقو

 كلذ يفو ثداوحلا عوقو لبق لئاسملا نعو «لئاسملا

 .هركذ لوطي ام

 )١( (ض) نم تبثلاو «نعطلا» ةعوبطملاو (ف)و (ش) يفو .
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 كلاك ةمئألاو فلسلا مالک يفف اذه عمو

 هقفلا ذخأم ىلع هیبنتلا قاحساو دمحأو يعفاشلاو

 دوصقملا هب مهفي رصتخم زيجو مالكب ماكحألا كرادمو

 . باهسإ الو ةلاطإ ريغ نم

 فطلأب ةنسلل ةفلاخملا لاوقألا در نم مهمالك يفو

 نع همهف نم كلذ ينغي ثيحب قرابع نسحأو ةراشإ

 نمضتي مل ابر لب . مهدعب كلذ يف نيملكتملا ةلاطإ
 ام كلذ يف باوصلا نم مهدعب نم مالك ليوطت
 ٠ .هزاجماو هراصتخا عم ةمئألاو فلسلا مالك هنمضت

 0-2 0 0 یک 1

 . هلل ةيشخو

 مهدعب عسوت نم عسوتو ملكت نم ملكت امو
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 ةلقو مالكلل 5 نكلو « مهنود ملعب (۱)هصاصتحاب

 ءالوه : نولداجتی موق عمسو نسحا لاق اک . .عرو

 مهعرو لقو «لوقلا مهيلع فخو ةدابعلا اولم موق

 .«”اوملكتف
 نيريس نب دمحم تعمس : نومیم نب يدهم لاقو

 نإ ءديري ام ملعأ ينإ لاقف هل نطفف لجر هار امو

 و . ءارلا باوبأب املاع تنك كيرامأ نأ تدرأ ول

 .()كيرامآ ال ينكلو كنم :م ءارملاب ملعأ انأ : لاق ةياور

 لاقو . طق تمصاخ ام : : يعخنلا مي ميهاربإ لاقو

 .«9طق عرو مصاخ ام : يرزجلا ميركلادبع

 . «هصاصتخال» (ف)و (ض) يقو (۱)

 )٠١١/۲(. ةيلحلا يف ميعن وبأو ۲۷۲ ص / دهزلا يف دمحأ هجرخآ )۲(
 هدانساو هوحنب ٩۲۰۹۱ ص / ةعيرشلا يف يرجالا هجرخآ (۳)

 .دیج هدانسإو 6۸ ص / ةعيرشلا يف يرجالا هجرخآ (6)

- 



 يف تاموصخاو مكايإ :دمحم نب رفعج لاقو

 . قافنلا ثرونو بلقلا لغشت اهنإف نيدلا

 رثكأ تاموصخلل اضرغ هنيد لعج نم لاقو .رصقاف
 لا

 ذفان رصببو وفقو ملع نع نیقباسلا نإ : لاقو

 مالكو اوثحب ول ثحبلا ىلع ىوقأ مه اوناكو اوفک دق
 . ًادج ريثك ىنعملا اذه يف فلسلا

 رثك نم نأ اونظو ءاذهب نيرخأتملا نم ريثك نتف دقو
 ملعأ وهف نيدلا لئاسم يف هماصخو هلادجو همالك

 )١( ةيلحلا يف ميعن وبآ هجرخأ )۱۹۸/۳(.

  (۳)يمرادلا هجرخأ )٩۱/۱( ه۷ ۵5 ص/ ةعيرشلا يف يرجآلاو .
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 رباكأ ىلإ رظناو ضحم لهج اذهو ,كلذک سيل نم
 «ذاعمو «يلعو «رمعو .ركب يبأك مهئالعو ةباحصلا

 مهمالک ؟اوناک فيك تباث نب ديزو «دوعسم نباو

 كلذكو .هنم ملعأ مهو سابع نبا مالك نم لقآ

 ةباحصلاو ةباحصلا مالك نم رثكأ نيعباتلا مالك

 نم رثكأ مهمالك نيعباتلا اوعبات كلذكو . مهنم ملعأ

 ملعلا سيلف .مهنم ملعأ نوعباتلاو «نيعباتلا مالك

 يف فذقي رون هنكلو .لاقملا ةرثكب الو ةياورلا ةرثكب

 نيبو هنیب هب زيميو «قحلا دبعلا هب مهفي بلقلا

 ةلصحم ةزيجو تارابعب كلذ نع ربعيو «لطابلا
 .دصاقملل

 رصتخاو ()ملکلا عماوج يتوأ اي يبنلا ناك دقو

 .اراصتخا مالكلا هل

 ظفللاو (۳۷۲ ۰۳۷۱/۱) ملسمو (۳۹۰/۱۷) يراخبلا جرخأ (۱)
 : تسب ءايبنألا ىلع تلضف» : لاق لي يبنلا نأ ةريره يبأ نع هل

 .ثيدحلا «. . .بعرلاب ترصنو ملکلا عماوج تيطعأ
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 يف عسوتلاو مالکلا ةرثك نع يبغلا درو اذهلو
 مل هللا نإ» : یو يبنلا لاق دقو 0)لاقلاو لیقلا

 نم مالکلا قیقشت ناو اعلم الا اذن هع

 هب لصح اب ملكتي ان يبنلا نآ ينعي («ناطیشلا

 ناف مالکلا قیقشتو لوقلا ةرثك امأو «غالبلا
 ناكو « ”أدصق هلي يبنلا بطخ تناكو , مومذم

 نإ» :لاقو ° هاصحأل داعلا هدعول ًاثيدح ثدحي

 (۳۶۰/۳) يراخبلا هجرخأ ام ىلإ هللا همحر  فنصملا ريشي (۱)
 (۱۳۱ ۰۱۳۰/۳) ملسمو ۲ 6 ۵ ۵

 مکل هرک هللا نإ» :ًاعوفرم ةبعش نب ةريغلا نع يراخبلل ظفللاو
 . «لاژسلا ةرثكو لالا ةعاضإو لاقو لبق : ائالث

 لسرم نم (154 ۰۱۱۳/۱۱) فنصلا يف قازرلا دبع هجرخآ (۲)

 . هلاسر ال فيعض وهو دهاجم

 عم يلصأ تنك :لاق ةرمس نب رباج نع )۵٩۹۱/۲( ملسم جرخأ (۳)

 .ًادصق هتبطخو ًادصق هتالص تناكف ي يبنلا
 داعلا هدعول ًاثيدح ثدحي ةي يبنلا ناك اینا :تلاق ةشئاع نع )٤(

 .(۲۲۹۸/ 4) ملسم هجرخأ . هاصحأل
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 كل مذ يف هلاق اناو ۳ ارو نايبلا نم

 قايس لمأت نمو ءهنظ نم كلذ نظ امك هل ًاحدم
 . كلذب عطق ثيدحلا ظافلأ

 ورمع نب هللا دبع نع هريغو يذمرتلا يفو
 يذلا .لاجرلا نم غيلبلا ضغبيل هللا نإ» :ًاعوفرم

 يفو .()«اهناسلب ةرقبلا للختت اك هناسلب للختي
 رمع ىلع ةفوقومو ةعوفرم ةريثك ثيداحأ ينعلا
 . ةباحصلا نم مهريغو ةشئاعو دوعسم نباو دعسو

 ص / هجيرخت مدقت (۱)
 يذمرتلاو (۵۰۰ه) دواد وبأو (۱۸۷ ۰۱۱۰/۲) دمحأ هجرخآ (۲)

 ۱۰۲ ص / ةفرعلا يف مكاحلاو هنسحو هل ظفللاو (۲۸۵۳)

 (۱۸۱ ق) بادالا يفو (ب /۱۸۰ ق/۲) بعشلا يف يقهيبلاو

 هب یوقتی رمع نبا ثیدح نم دهاش هلو نیسحتلل لباق هدانساو

 لافو (۱۱۰/۸) عمجملا يف اك طسوألا يف يناربطلا هجرخآ

 . «فیعض وهو دواد نب مادقم هخيش نع» : يمثيما

 ا



 سیل نم ملعآ ناك ملعلا يف همالکو لوقلل

 ,كلذك

 E o ا ع

 نمم ملعأ هنأ نيرخأتملا نم لوقلا يف عسوت نم
 لك نم ملعأ هنأ صخش يف نظي نم مهنمف « مدقت

 هنایب ةرثكل مهدعب نمو ةباحصلا نم مدقت نم
 ءاهقفلا نم ملعأ وه لوقی نم مهنمو .هلاقمو

 نأل .هلبق ام هنم مزلي اذهو . نيعوبتملا نيروهشملا

 نم الو نيعوبتملا نيروهشلا هم

 الا نباو ثيللاو يعازوألاو 0 .ىلوألا

 ًاضيأ ةباحصلاو نيعباتلا نم مهلبق نمو  مهتقبطو

 . مهدعب ءاج نم امالک لقأ مهلك ءالؤه ناف

 - ا



 ةءاساو حلاصلا فلسلاب میظع صقنت ت اذهو

 الو ملعلا روصقو لهجلا ىلإ مه هتبسنو مهب نظ
 0 قدص دقو لا

 أو ايولق ةمألا ربأ مهن ! :ةباحصلا يف هلوق

 رمع 6 نع هوحن يورو «۱افلکت اهلقأو أو ًامولع
 . اضيأ

 ًامولع لقأ مهدعب نم نأ ىلإ ةراشإ اذه ينو
 يف مکنا :اضیآ دوعسم نبا لاقو .ٌافلکت رکا

 مکدعب يتأيسو هؤابطخ لیلق «هؤاملع رشک نامز

 هملع رثك نمف .«۱هژابطخ ريثك هؤالع ليلق نامز

 دينس هيف فيعض هدانسإو (4۷/۲) عماجلا يفربلا دبع نبا هجرخآ (۱)

 هجرخأف رمع نبا رثأ امأو ,بیرقتلا يف اك فيعض وهو دواد نبا
 نب رمع فعضل فيعض هدانسإو (۳۰6/۱) ةيلحلا يف ميعن وبآ

 :ئرضبلا نا سيلدتو ناهن
 = هاورو .حيحص هدانسإو (۱۰۹) ملعلا يف ةمثيخ وبآ هجرخأ (۲)
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4 

 وهف سكعلاب ناك نمو .حودمملا وهف هلوق لقو
5 

 ناهيإلاب نميلا لهأل ی يبنلا دهش دقو

 يف ًاعسوتو ًامالک سانلا لقأ نمیلا لهأو ۰«)هقفلاو

 نوربعیو .مهولق يف عفان ملع مهملع نکل مولعلا

 . عفانلا ملعلاو هقفلا وه

 يراخبلا هاورو .دیج هدنسو هوحنب (۸۵۹) ريبكلا يف ناریطلا =

 هححصو يوق هدانس|و براقم ظفلب (۷۸۹) درفلا بدألا يف

 .(9۱۰/۱۰) حتفلا يف ظفاحلا

 : لب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثیدح ىلإ .فنصلا ريشي (۱)

 «. . . نامی هقفلاو « ناي ناهيإلا ةدئنأ قرأ مه نميلا لهأ ءاج»

 (۷۳۰۷۲۰۰۷۱/۱) ملسمو (۹۸/۸) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 .هل ظفللاو
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 يناعمو نآرقلا سفت يف مولعلا لضفأف
 اروثأم ناك ام مارحلاو لالحلا يف مالكلاو «ثیدحا

 ىلإ يهتني نأ ىلإ مهیعباتو نیعباتلاو ةباحصلا نع
 نيذلا « مهب ىدتقملا نيروهشملا مالسإلا ةمئأ نمز

 © ملعلا لضفأ كلذ يف مهنع يور ام طبضف

 مهدعب ثدح امو .هيف هقفتلاو هلقعتو همهفت عم

 احرش نوكي نأ الإ هنم ريثك يف ريخ ال عسوتلا نم

 .")[مهمالكب] قلعتی مالكل

 ال وأ لطاب هرثكأف مهمالكل ًافلاخ ناك ام امأو

 . ةعوبطملا ىف اذكو «مولعلا» :(ض) يفو ر

 وهو ةعوبطملا نم هتبثأ امو «مهمالک نم» (ف)و (ض) و (ش) يفو (۲)

 . ملعأ هللاو رهاظلا
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 الف ةدايزو ةيافك كلذ يف مهمالک يفو هيف ةعفنم

 يف وهو الإ قح نم مهدعب نم مالک يف دجوي
 الو . ةرابع رصخأو ظفل زجوأب دوجوم مهمالک

 يفو الإ لطاب نم مهدعب نم مالک يف دجوی
 يف دجویو . هلمأتو همهف نمل هنالطب نيبي ام مهمالک
 ال ام ةقيقدلا ذخأملاو ةعيدبلا يناعلا نم مهمالک

 . هب ملی الو مهدعب نم هيلإ يدتهب

 ريخلا كلذ هتاف مهمالک نم ملعلا ذخأي ل نمف

 رخأت نمل ةعباتم لطابلا نم ريثك يف عقي ام عم هلك
 ةفرعم ىلإ مهمالك عمج دارأ نم جاتحيو .مهنع

 حرجلا ةفرعمب كلذو .همیقس نم هحيحص

 قثاو ريغ وهف كلذ فرعي مل نمف .للعلاو ليدعتلاو
 الو .هلطابب هقح هيلع سبتليو كلذ نم هلقني اب
 . كلذ نم هدنع اب قثي



 یوری اب قثی ال كلذب هملع لق نم یری اک
 نم هحیحصب هلهجل فلسلا نع الو ةي يبنلا نع
 مدعل ًالطاب هلك نوکی نأ زوجي هله وهف .همیقس
 . هميقسو كلذ حيحص هب فرعی اب هتفرعم

 دمحم باحصأ هب ءاج ام ملعلا : يعازوألا لاق
 لاق اذكو ()ملعب سيلف كلذ ريغ ناك اف كي

 ريخ ينعي ريخم تنأ : نيعباتلا يف لاقو .دمحأ مامالا

 . هكرتو هتباتك يف

 نب حلاص هفلاخو كلذ بتكي يرهزلا ناك دقو

 ربلا دبع نباو ۱۰۷۰۱۰ ص / ملعلا دييقت يف بيطخلا هجرخأ (۲)

 .(۷۷۰۷۱/۱) عماجلا يف

 ا



 فلسلا ةمئأ مالک هباتک نيعتي اننامز یو

 يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا نمز ىلإ مهب یدتقلا
 مهدعب ثدح ام رذح ىلع ناسنالا نكيلو .ديبع

 نم ثدحو «ةريثك ثداوح مهدعب ثدح هنإف

 ةيرهاظلا نم ثيدحلاو ةنسلا ةعباتم ىلإ بستنا

 ()[ةمئألا] نع هذوذشل اه ةفلاخم دشأ وهو مهوحنو

 هب ذخأي مل ام ذخأي وأ .همهفي مهفب مهنع هدارفناو
 . هلبق نم ([ةمئألا]

 وأ نيملكتملا مالك يف كلذ عم لوخدلا امأف

 نم ءيش يف لخد نم لقو .ضحم رشف ةفسالفلا

 هريغو وه ناكو . مهجت الإ مالكلا يف رظن نمولخي ال

 اوبذ نإو مالكلا لهأ نم نورذحي فلسلا ةمئأ نم

 . ةعوبطملاو (ع) و (ض) نم نيفوكعملا نيب ام (۱)

 .(ع) و (ض) نم نيفوكعملا نيبام (؟)

 د كال ل



 مالکلا بحأ نم مالک يف دجوي ام امأو . ةنسلا نع
 يف عسوتي ۱ نم مد نم هلهأ عبتاو ") [ثدحملا]

 ىلإ وأ لهجلا ىلإ هتبسنو لادجلاو تاموصخلا
 فراع ريغ وأ هللاب فراع ريغ هنأ ىلإو .وشحلا
 هللاب ذوعن ناطیشلا تاوطخ نم كلذ لكف «هنیدب
 . هنم

 مولعلا يف مالكلا «مولعلا نم ثدحأ امو

 رطخ هيفو فشكلا وأ قوذلاو يأرلا درجمب
 دمحأ مامإلاك ةمئألا نايعأ هركنأ دقو « میظع

 . هريغو

 نم ةتكنلا يب رمتل هنإ : لوقی نامیلس وبآ ناكو

 .«(ثدحتملا» :(ش) يف و ةعوبطملاو (ع) و (ض) نم تبثملا )"۱
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 باتکلا نیلدع نیدهاشب الإ اهلبقآ الف موقلا تكن

 ۱ (ةنسلاو

 باتکلاب ديقم اذه انملع :دینلا لافو

 ال ثيدحلا بتکیو نارقلا أرقي مل نم .ةنسلاو

 . اذه انملع ىف هب یدتقی

 موق هيف لخدو بابلا اذه يف قرخلا عستا دقو
 هللا ءايلوأ نأ ىوعدو قافتلاو ةقدنزلا عاونأ ىلإ

 ىلإو « عئارشلا نم لسرلا هب تءاج اب صقنتلا

 ريغو دوجولا ةدحوب لوقلا وأ داحتالاو لولحلا یوعد

 ۰۷۸ص ةيفوصلا تاقبط يف يملسلا نهرلا دبع وبأ هجرخآ (۱)

 بيطخلا هقیرط نمو (۲۵۵/۱۰) ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ )۲

 . حیحص هدانساو (۲۳/۷)

 - ۹ ۔



 .نایصعلاو قوسفلاو رفکلا لوصأ نم كلذ

 . عئارشلا تاروظحم لحو «ةحابالا یوعدک

 نم تسيل ةرثک ءایشآ قیرطلا اذه يف اولخدأو

 قیقرت هب لصح هنأ اومعز اهضعبف .ءیش يف نيدلا

 دارپ هنأ اومعز اهضعبو « صقرلاو ءانغلاک بولقلا

 ةرهشک عضاوتلاو سوفنلا رسکل هنأ اومعز اهضعبو
 . ةعيرشلا هب [تأت] مل امم كلذ ريغو سابللا

 ءانغلاك ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصي هضعبو

 . ابعلو اوه

 طبض اهلك مولعلا هذه نم عفانلا ملعلاف

 .«تأی» :(ش) يفو (۱)



 يف دیقتلاو ءاهيناعم مهفو ةنسلاو باتکلا صوصن

 يف مهيعباتو نیعباتلاو ةباحصلا نع روثأملاب كلذ
 مالكلا نم مهنع درو |هيفو ثيدحلاو نآرقلا يناعم

 فراعملاو قئاقرلاو دهزلاو مارحلاو لالح لا لئاسم يف

 نم هحيحص زييمت ىلع داهتجالاو . كلذ ريغو

 هيناعم ىلع فوقولا ىلع داهتجالا مث .ًالوأ هميقس
 نمل لغشو « لقع نمل ةيافك كلذ ينو .ًايناث همهفتو
 . لغتشاو ينع عفانلا ملعلاب

 هجول هيف دصقلا صلخأو اذه ىلع فقو نمو
 هقفوو هادهو هناعأ هیلع ناعتساو لجو زع هللا

 ملعلا اذه هل رمثي ذئنيحو .همطأو همهفو هددسو
 لجو زع لاق اک هللا ةيشخ يهو هب ةصاخلا هترمث

 .[۲۸ :رطاف]4ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امن

 لع هللا ةيشخب یفک : هريغو دوعسم نبا لاق
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 ضعب لاقو )ال هج هللاب رارتغالاب یفکو
 ملعلا نکلو ةياورلا ةرشكب ملعلا سیل :فلسلا
 لاع وهف هللا يشخ نم :مهضعب لاقو .ةيشخلا

 ىنعملا اذه يف .مهمالكو + لهاج وهف هاصع نمو
 .ادج ريثك

 ىلع لدي عفانلا ملعلا اذه نأ كلذ ببسو

 : نيرمأ
 نم هقحتسي امو هللا ةفرعم ىلع :امهدحأ

 . ةرهابلا لاعفألاو ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا

 هتباهمو «هتيشخو هماظعإو هلالجإ مزلتسي كلذو

 )١( ص دهزلا يف دمحأو ۱۵ ص / دهزلا يف كرابملا نبا هجرخأ ۱۵۸

 مالكلا ءزج يف ةطب نباو (۲۱۲ ۰۲۱۱/۹) ريبكلا يف يناربطلاو

 ص /لخدملا يف يقهيبلاو ۲۰ ص / علخلا ةلأسم ىلع ۳۱۵

 دبع نب مساقلا نيب هعاطقناو يدوعسملا طالتخال فيعض هدانسإو

 .هنم عمسي مل هناف دوعسم نباو نمحرلا
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 هئاضقب اضرلاو .هیلع لکوتلاو هءاجرو هتبحو
 . هئالب ىلع ربصلاو

 ههرکی امو هاضريو هبحي اب ةفرعملا : يناثلا رمألاو

 ةرهاظلا لامعألاو تاداقتعالا نم هطخسيو

 .لاوقألاو ةنطابلاو

 ةبحم هيف ام ىلإ ةعراسملا هملع نمل كلذ بجويف
 رمثأ اذإف . هطخسيو ههركي امع دعابتلاو هاضرو هللا

 ناك ىتمف < ‹ عفان ملع وهف اذه هبحاصل ملعلا

 بلقلا عشخ دقف هلل بلقلا يف رقوو اعفان ملعلا

 [يظعتو ةبحمو ةيشخو الالجإو ةبيه لذو هل رسكناو
 سفنلا تعنق هل رسكناو لذو هلل بلقلا مشخ ىتمو
 ال بجوأف هب تعبشو ءايندلا نم لالحلا ريسيب
 ال ناف وه ام لكو .ایندلا يف دهزلاو ةعانقلا كلذ
 صقنی يذلا شيعلا لوضفو هاجلاو لاملا نم ىقبي
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 ناك نإو ةرخآلا میعن نم هللا دنع هبحاص ظح هب

 نم هريغو رمع نبا كلذ لاق اى هللا ىلع اهيرك
 .اعوفرم يورو فلسلا

 زع هبر نيبو دبعلا نيب نوكت نأ كلذ بجوأو
 هاعد ناو .هاطعأ هلأس ناف .ةصاخ ةفرعم لجو

 لازي الو» : يحلإلا ثيدحلا يف لاق اك .هباجأ

 هلوق ىلإ .«هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع
 ينذاعتسا نشلو .هنيطعأل ينلأس نئلف»

 يناعد نشلو» :ةياور يفو (۱» «هنذیعأل

 ظفحا» : سابع نبال و هتیصو يفو 200( هنبيجأل

 يأ ثيدح نم (۳4۱۰۳۰/۱۱) هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 . ةريره

 )١65/5( دمحأ اهجرخأ ةشئاعل ثيدح نمض تدرو ةياورلا هذه (۲)

 (۲5۹/۱۰) عمجملا يف اک رازبلاو )٤٥( ءايلوألا يف ايندلا يبأ نباو

 :بيرقتلا يف ظفاحلا لاق هیف فلت سيق نب دحاولا دبع اهيفو
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 ىلإ فرعت .كمامأ هدجت هللا ظفحا .كظفحم هللا

 نأ يف نآشلاف «)«ةدشلا يف كفرعی ءاخرلا يف هللا

 هبلقب ةصاح ةفرعم هبر نیبو هنیب نوکی دبعلا
 دو هتولخ ىف: هب سنأتسپ هنم ًایرق هد ثیحب
 كلذ دهم الو « هتمدحو هتاجانمو هئاعدو هرکذ ةوالح

 نب بیهول ليق اک «هتينالعو هرس يف هعاطآ نم الإ
 الو ال لاق ؟ىصع نم ةعاطلا ةوالح دجيأ :درولا

 . ")مه نم

 عمجلا يف اك طسوألا يف يناربطلا هجرخأو .«ماهوآ هل قودص»

 هخيش ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو» : يمثيهلا لاقو 554/1١(

 . ملعأ هللاو نسح نيقيرطلا نیذهب ثيدحلاف «لماك نب نوراه

 ق/١) بعشلا يف يقهيبلاو (۳۰۷/۱) دمحأ ظفللا اذ هجرخأ (ر

 نسح هدانسإو ۷۰ ۰۷٩ ص /تافصلاو ءارسألا يفو 7

 دنسملا ىلع هقيلعت يف رکاش دمحأ ةمالعلا دمحأ دانس| ىلع ملكت دقو

 قرط ثيدحللو اذه «هيلع ةدايزلل الا عدي ال اب (585/5)

 رون باتکل» يقيقحت يف ابهسم اهیلع تملکت دهاوشو ىرخأ

 .۳- ۳۱ ص فنصملل «سابتقالا

 .(۱44/۸) ةيلحلا يف میعنوبآ هجرخآ (۲)
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 هنیب راصو هبر فرع دقف اذه دبعلا دجو یتمو
 هاعد اداو هاطعأ هلأس اذإف . ةصاخ ةفرعم هنيبو

 نيبو كنيب امأ : ليضفل ةناوعش تلاق اك هباجأ

 ال دبعلاو . هيلع ىشغف .كباجأ هتوعد اذإ ام كبر

 هافك ةصاخ ةفرعم هبر نيبو هنيب ناك اذإف فتقوم ا

 كفرعي ءاخرلا ين هلل ىلإ فرمت لكي هلوقب سابع

 ۱ (» (ةدشلا يف

 ؟عاطقنالا ىلإ كجيه يذلا ام فورعل ليقو
 : لاقف .رانلاو ةنحلاو فقولاو ربقلاو توملا هل ركذو
 ةفرعم هنيبو كنيب تناك اذإ هديب هلك اذه اكلم نإ
 .هلك اذه كافك

 .ًابيرق هجيرخت مدقت (۱)

 - الك



 هبرق نم ایحتساو هب سنأو هدحوو هبر فرع یتح
 : ةباحصلا نم ةفئاط تلاق اذمو هاري هنأك هدبعو

 . عوشخلا سانلا نم عفري ملع لوأ نإ

 ال نآرقلا نور ًاماوقآ نإ :دوعسم نبا لاقو

 هيف خسرف بلقلا يف عقو اذإ نکلو مهيقارت زواجي
 عش

 ناسللا ىلع ملعف «ناملع ملعلا : نسحلا لاقو

 بلقلا يف ملعو «مدآ نبا ىلع هللا ةجح كاذف

 :نولوقي فلسلا ناكو ,©0عفانلا ملعلا كاذف

 هللاب ملاعو هللا رمأب ملاع للاب ملاع «ةثالث ءاملعلا

 ماشهو «ناسح نب ماشه قيرط نم (۱۰۲/۱) يمرادلا هجرخآ ۱(

 .بیرقتلا يف امك يرصبلا نسحلا نم عمسی مل اذه
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 . )هللا ملاعب سیل هللا رمأب ملاعو «هرمأب ملاعب سيل

 فرعيو هللا یشخم يذلا وهو « لوألا مهلمكأو

 ملعلاب لدتسي دبعلا نأ يف هلك نأشلاف «هماكحأ

 ءابيرق هنم هدجو دقف هبر هفرع اذإف هفرعيف هبر ىلع

 امك هءاعد باجأو «هيلإ هبرق ًابيرق هنم هدجو ىتمو
 نإف .يندجت ينبلطا مدا نبا :يليئارسإلا رثألا يف

 لك كتاف كتف ناو .ءىش لك تدجو ىنتدجو

 رد ناكر موق لك هم تاھا
 ۱ : لیللاب تايبألا هذه ددري نونلا

 )١( ف/ ۱) بعشلا يف يقهيبلاو (۱۰۲/۱) يمرادلا هجرخآ ۳۲۳/(

 عماجلا يف ربلا دبع نباو (۲۸۰/۷) ةيلحلا يف ميعن وبأو )۲ /4۸(

 هدانسإو ..ةثالث ءالعلا لاقي ناك لاق هنييع نب نايفس نع

 ۰ حص
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 انأ تدجو ام لثم مكسفنأل اوبلطا

 انع هاوه يف سيل انکس يل تدجو دق

 اند هنم تبرق وأ ىنبرق تدعب نإ

 : فورعم نع لوقي هللا همحر دمحأ مامإلا ناكو

 . هللا ةيشخ ملعلا لصأ هعم

 قوشلاو هب سنالاو هنم برقلاو هتبحمو .هتیشخ
 هاضريو هبح امو « هللا ماکحاب ملعلا هولتی مث «هيلإ

 هملع ناک نیملعلا نيد ققحت نمف

 اذه هتاف نمو . عومسملا ءاعدلاو ةعناقلا سفنلاو
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 هب عفتني ملف هيلع ةجحو ًالابو هملع راصو هي
 ءايندلا نم هسفن عبشت ملو .هبرل هبلق مشخ مل هنأل

 هؤاعد عمسی للو ك اهو اصرح اهیلع دادزا لب

 هطخسی ال هبانتجا مدعو هبر رماوأل هلاثتما مدعل

 عافتنالا نكمي الع هملع ناك نإ اذه ههرکیو
 ناك ناف .ةنسلاو باتكلا نع ىقلتملا وهو «هب

 الو «هسفن يف عفان ريغ وهف كلذ ريغ نم ىقلتم
 . هعفن نم رثكأ هرض لب «هب عافتنالا نكمي

 بسكي نأ عفني ال يذلا ملعلا اذه ةمالعو

 ولعلا بلطو «ءاليخلاو رخفلاو وهزلا هبحاص
 ةاهابم بلطو .اهيف ةسفانملاو ايندلا 5 ةعفرلاو

 ءهيلإ سانلا هوجو فرصو ءاهفسلا ةارامتو ءالعلا

 ملعلا بلط نم نآ» : هك يبنلا نع درو دقو
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 باحصأ ضعب یعدا ابرو (رانلا رانلاف كلذل

 هاوس اع ضارع لاو هبلطو هللا ةفرعم مولعلا هذه
 بولق يف مدقتلا بلط الإ كلذب مهضرغ سیلو
 « مهم مهنظ ناسحاو « مهریغو كوللا نم سانلا

 ةمالعو . سانلا ىلع كلذب مظعتلاو مهعابتأ ةرثکو

 لهأ هیعدی ناك اى ةيالولا یوعد راهظإ كلذ

 مهوحنو ©”ةينطابلاو ةطمارقلا هاعدا اکو ,باتكلا

 اوملعت الود لاق ةَ يبنلا نأ هللادبع نب رباج ثيدح ىلإ فنصلا ريشي (۱)

 هب اوريخت الو .ءاهفسلا هب اورامت الو ءالعلا هب اوهابتل ملعلا
 (۲۵۶4) هجام نبا هجرخأ «رانلا رانلاف كلذ لعف نمف سلاجملا

 مكاحلاو ۸٩۰۸6 ص / قالخألا يف يرجآلاو (۲۹۰) نابح نباو

 يف بيطخلاو (ب/۳۱۰ ق/١) بعشلا يف يقهيبلاو )١/85(

 (۲۲/۱) يوارلا قالخأل عماجلا ينو (۸۸/۲) هقفتلاو هيقفلا

 امهو ريبزلا وبأو جيرج نبا هيفو (۱۸۷/۱) عماجلا يف ربلا دبع نباو
 مالكلاو هانعمب ثيدحلا يتأيسو ثيدحتلاب احرصي لو ناسلدم

 . هيلع

 = (۱۱۰/۵-۱۱۹) مظتنلا يف ةطمارقلا رکذ يف يزوجلا نبا ضافآ (۲)
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 .ارهاظو انطاب اهئاردزاو مهسوفن

 نمو «لهاج وهف ملاع هنأ لاق نم :ورمع لاقو

 وهف ةنجلا يف وه لاق نمو .رفاك وهف نمؤم هنإ لاق
 .(۱رانلا ىف

 دايقنالاو قحلا لوبق مدع : كلذ تامالع نمو

eTقحلا 0 نم . eناك نإ  

 ةلاح ةفرعل رظناو 44٩(۰ - 46 /۷) لماکلا يف ريثألا نبااذكو =

 لحنلاو لللاو ۰۲۸۱ ص / قرفلا نيب قرفلا :ةينطابلا

 نهرلا دبع قيقحتب ةينطابلا حئاضف يف ةلاسر يلازغللو ۲۹/۲(۰)
 . يودب

 نإ لوقلا اذهو «ىلاعت هللا دنع اهلمع يتلا تايبيغلا نم اذه نأ بير ال (۱)

 . ويك يبنلا الإ هيلع دريو هلوق نم ذخؤي لکو هيلع دودرم  هلئاق نع حص
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 نإ عوجرلا راهظاب مینع سانلا بولق رفت هيد

 مهسفنآ مذ ۳ اورهظآ برو .قحلا

 مهیف سانلا دقتعیل داهشألا سوژر ىلع اهراقتحاو

 وهو كلذب نوحدمیف نوعضاوتم مهسفنآ دنع مهنآ

 نمف نوعباتلا هيلع هبن اى ءایرلا باوبأ قئاقد نم

 حاملا لوبق مهنم رهظیو .ءایلعلا نم مهدعب
 ناف .صالخالاو قدصلا يفاني ام هبالجتساو

 هسفن ىلع یشخیو هسفن ىلع قافنلا فاخي قداصلا

 حاملا لوبق نع لغاش لغش يف وهف ةمتاخلا ءوس نم

 ملعلا لهأ تامالع نم ناك اذهلف احلا

 اماقم الو ًالاح مهسفنأل نوري ال مهنأ عفانلا

و ةيكزتلا مهبولقب نوهركيو
 ىلع نوربكتي الو حدملا

 . دحأ

 ايندلا يف دهازلا هيقفلا نا :نسحلا لاق

 ىلع بظاوملا هنيدب ريصبلا .ةرخالا يف بغارلا
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 نم دسح ال يذلا : لاق هنع ةياور يفو (۱)هبر ةدابع

 ملع ىلع ذخأي الو , هنود نم رخسی الو .هقوف

 هانعم يور دق ريخألا ا ءارجأ هللا هملع

 املك عفانلا ملعلا له لهأو هلوق نم رمع نبا نع

 .الذو اراسکناو ة ةيشحخو ا هلل اودادزا

 ب نأ ملاعلل يغبني : فلسلا ضعب لاق

 . (۳)هبرل ا ىلع بارلا

 ا ا

 يرجالاو (۸۹/۱) يمرادلاو ۲٢۷ ص / دهزلا يف دمحأ هجرخآ (۱)

 ميعن وبأو ۲5 ص / علخلا ءزج يف ةطب نباو ۷4ص / قالخألا يف
 . نسح هدانساو (۱۷۸/۲ ۰۱4۷/۲ ةيلحلا يف

 . مسي مل نم هیفو رمع نبا لوق نم (۸۸/۱) يمرادلا هجرخأ (۲)

 / علخلا ءزج يف ةطب نباو ۱ ص / قالخألا يف يرجآلا هجرخأ (۳)

 بويأ لوق نم (۱۱۳/۲) هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلاو ۳۰ ص

 . حيحص هدانسإو
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 هنم دادزا هب ةفرعمو هيرب الع دادزا لک هناف

 ااو الذ هل دادزاو ةبحمو ةيشحخ

 هبحاص لدي هنأ : عفانلا ملعلا تامالع نمو

 ةرهشلاو ةسايرلا اهمظعأو ایندلا نم برا لغ
 نم هتبناجم يف داهتجالاو كلذ نع دعابتلاف «حدلاو
 نم كلذ نم ءيش عقو "”نإف عفانلا ملعلا تامالع
 نم دیدش فوخ يف هبحاص ناك رایتخاو دصق ريغ
 ارشکم نوک نأ نق هنآ فی قاع
 ىلع كلذ فاخي دمحأ مامالا ناك امك .ًاجاردتساو
 . هتيص دعبو همسا راهتشا دنع هسفن

 ال هبحاص نأ :عفانلا ملعلا تامالع نمو

 بسني الو ءدحأ ىلع هب رخفي الو ملعلا يعدي

 . «اذإف» : ةعوبطلاو (ض) يفو (۱)
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 هناف ءاهلهأو ةنسلا فلاخ نم الا لهخا ىلإ هريغ

 ادصق الو هسفنل ًابضغ ال هلل ًابضغ هيف ملكتي

 . دحأ ىلع اهتعفرل

 هملع لضف راهظاو «سانلا ىلع هملعب ربكتلا

 ارام لاصخا حبق E كلذب

 یو بم نو رح ناس

 . فلس نمب هنظ ةءاساو اهب هنظ ناسحإو اهروهظ

 نوئيسي .اذه دض ىلع عفانلا ملعلا لهأو

 نم فلس نمب نظلا نونسجیو مهسفنأب نظلا
 نم لضفب مهسفنأو مهبولقب نورقیو .ءایلعلا
 مهبتارم غولب نع مهزجعبو مهیلع فلس
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 يبأ لوق نسحأ امو .اهتبراقم وأ اهيلإ لوصولاو

 ؟ لضفأ اپآ : دوسألاو ةمقلع نع لئس دقو ةفينح

 فيكف «مهركذن نأ لهأب نحن ام هللاو :لاقف

 فلس نم قالخأ ركذ اذإ كرابلا نبا ناكو

 :دشني
8 

 مهركذ يف انركذل نضرعت ال

 نم ىلع ًالضف هسفنل ىأر اذإ عفان ريغ هملع نمو
 مهيلع هسفنل نظ «مالكلا ققشتو لاقملا يف همدقت
 هب صخ لضفل هللا دنع ةجردلا وأ ملعلا يف الضف
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 هيلع یردزاو ۰6۱[ همدقت] نم رقتحاف قبس نمع
 نم مالک ةلق نأ نیکسلا ملعی الو «ملعلا ةلقب

 مالکلا دارأ ولو هلل ةيشخو اعرو ناك امن فلس

 موقل سابع نبا لاق امك . كلذ نع زجع امل هتلاطإو
 ادابع هلل نأ متملع امأ : نيدلا يف نوراتی مهعمس

 مجاو .مكب الو يع ريغ نم هللا ةيشخ مهتتكسأ

 ءاملعلا ءالبنلاو ءاقلطلاو ءاحصفلاو ءاملعلا مهل

 تشاط هللا ةمظع اوركذت اذإ مهن ريغ « هللا مايأب

 تعطقناو مهولق ترسكنا ومهوقع كلذل .
 ىلإ اوعراست كلذ نم اوقافتسا اذإ ىتح مهتنسلأ

 نم مهسفنأ نودعی .ةيكازلا لاعآألاب هللا

 نيملاظلا عمو ءایوقآ سايكأل مهإو .نیطرفلا

 ال مهنأ الا عارب راربال مهناو ,.نيئطاخلاو

 الو «لیلقلاب هل نوضری الو سثکلا هل نورثکتسی

 . «همدقی» :(ش) يفو (۱)
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 نومتهم مهتیقل ام ثیح مه «لامعألاب هيلع نولدی
 میعن وبآ هجرخ . «)نوفئاخ نولجو نوقفشم

 . هريغو

 يأ ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخأو

 نم ناتبعش ىعلاو ءايحلا» لاق ةَ ىبنلا نع ةمامأ

 (0«قافتلا نم ناتبعش نايبلاو ءاذبلاو .ناميإلا
 .هححصو مكاحلا هجرخو يذمرتلا هنسحو

 ةعيرشلا يف يرجآلاو )١446( مقر دهزلا يف كرابملا نبا هجرخآ (۱)
 يف ميعن وبأو 7501/0 2017/4ص / قالخألا ينو ۰۰۰6۹ ص/

 يب نبا هرکذ مرد يبأ نب یسوم هدانسا يفو (۳۲۰/۱) ةيلحلا

 الیدعت الو احرج هيف كحي ملو (۱8۲/۸) لیدعتلاو حرجلا يف متاح

 يف ميعن وبأو (۳ ص / دهزلا يف دمحأ اهجرخآ یرخآ قيرط هلو

 اك فيعض وهو نانس نب سيردإ اهدانسإ ينو (۳۲۵/۱) ةيلحلا

 . بيرقتلا يف
 = (۲۹۹/۵) دمحأو (۱۸۸) ناهيإلا باتك يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۲)

- ۸۹ ۰ 



 ةريره يبأ نع (هحيحص)» يف نابح نبا جرخو

 نم يعلاو هللا نم نايبلا» :لاق هيب يبنلا نع
 نايبلا نكلو مالكلا ةرثكب نايبلا سيلو .ناطيشلا
 نم نكلو مالكلا ةلق يعلا سيلو . قحلا يف لصفلا
 . ()(قحلا هفس

 يبنلا نع يظرقلا بعك نب دمحم ليسارم يفو
 ابندلا يف دبعلا نم صقني ثالث» :لاق نإ

 تمصلا باتك يف ايندلا يبأ نباو هنسحو (۲۰۲۷) يذمرتلاو -

 مکاخاو ٤4 ص /قالخألا مراكم يف يطئارخلاو (ب/١١ق/؟)

 هدانساو )955/1١15( ةنسلا حرش يف يوغبلاو (۵۲۰۹/۱)

 ضيفلا يف اك هیلامآ يف يقارعلا ظفاحلا هنسحو حيحص

 .(1:؟ 8/5

 . ضيف ناتهبلا يف عوقولا نع ًازرحت ناسللا نوكس : يعلاو

 نب ةبتع هيف ًادج فيعض هدانسإو (۲۰۱۰) نابح نبا هجرخأ (۱)
 اول يقهيبلا لاقو کیا لورم ينطقرادلا لاق نکسلا

 .(178/ 4) نازيملا ناسل ه .أ «عضولا ىلإ بوسنم
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 : كلذ نم مظعأ وه ام ةرخالا يف نیم كرديو

 .(۱«ناسللا یعو ءايحلاو محرلا

 ؛نامیالا نم ثالث : هللا دبع نب نوع لاق
 يع ال ناسللا يع « يعلاو فافعلاو ءايحلا

 ةرخآلا يف ندزي امم نهو .لمعلا يع الو .بلقلا

 ام ربكأ ةرخآلا يف ندزي امو ءايندلا نم نصقنیو

 هجو نم ًاعوفرم اذه يورو .«”ايندلا نم نصقني ۱
 . © فیعض

 . فیعضلا ثيدحلا ماسقآ نم لسرلا نأ مدقت )1(

 هدانسإو (۱8۳۰۱4۲/۱۱) فنصملا يف قازرلا دبع هجرخأ (۲)

 وبأو ًارصتخم (ب/۱۱ ق/۲) تمصلا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأو

 طلتخا دقو يدوصعسلا هيفو الوطم (۲4۸/ 4) ةيلحلا يف ميعن

 يف امك طالتخالا دعب هنم عمس دقو نوراه نب ديزي هنع يوارلاو

 . ۲۸۷ صر/ تارينلا بكاوكلا

 ريدقلا ضيف يف امك ًاغالب هللا دبع نب نوع نع ةتسر هجرخأ (۳)

 ها



 سلجیل لجرلا ناک نإ :فلسلا ضعب لاقو

 هيقفل هنإ يع هب امو ًايع هب نأ نوريف موقلا ىلإ

 .ملسم
 امع مهتوکس نأ فرع فلسلا ردق فرع نمف

 لادجلا ةرشکو مالکلا بورض نم هنع اوتکس
 مل ةجاحلا رادقم ىلع نايبلا يف ةدايزلاو یاصخ او

 اعرو ناك ایناو .ًاروصق الو الهج الو ًايع نكي
 . عفني امب عفني ال اع ًالاغتشاو هلل ةيشخ 1

 ةباحصلا نم لجر نع (۱۳۹/۱) يمرادلا هجرخأو (۳۰۸/۳) =

 ظفلب اضيأ دروو ديج هدانساو ظافلألا يف ريسي فالتخا عم هوحنب

 خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ سايإ نب ةرق ثيدح نم براقم

 (۳۱۱/۱) خيراتلاو ةفرعلا يف يوسفلاو (۱۸۱/۷) ريبكلا

 )٠١١/۳( ةيلحلا يف ميعن وبأو (۲۹/۱۹) ريبكلا يف يناربطلاو
 دبع هيفو» (۲۷/۸) عمجلا يف يمثيها لاق فيعض هدانسإو
 . اه .أ (فيعض وهو راوس نب ديمحلا

 تب ۱ -



 دهزلا قو «ثیدحاو نارقلا ريسفت يفو . هعورفو

 . ةف
 مو

 كلس نمو «یدتها دقف مهليبس كلس نمف

 تل نرسل دك لاسر فايس
 لضفلاب مه فرتعا ناف لاقلاو ليقلاو .لادجلاو
 .ابيرق هلاح ناك صقنلاب هسفن ىلعو

 فرعي ال دحأ نم ام : ةيواعم نب سايإ لاق دقو

 : لاق ؟كبيع اف : هل ليق قمحأ وهو الإ هسفن بيع

 .()مالکلا ةرثك

 .هب سأب ال دانساب )/١74( ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ (۱)
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 صقنلا هقبس نلو لضفلا هسفنل یعدا ناو

 اار ا اف الض لص دّمف لهجاو

 نأ امإ ةدسافلا نامزألا هذه يفف ةلمجلا يفو

 ال وأ هللا دنع ًالاع نوكي نأ هسفنل ناسنإلا ىضري

 ناف ًاناع نامزلا لهأ دنع نوكي ناب الإ ىضري

 هنيب ناك نمو .هيف هللا ملعب فتكيلف لوألاب يضر

 مل نمو .هايإ هللا ةفرعمب ىفتكا ةفرعم هللا نيبو
 هلوق يف لخد سانلا دنع املاع نوكي نأب الإ ضري

 وأ ءاملعلا هب يهابيل ملعلا بلط نم» : ةا
 هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ ءافسلا هب يرامي
 .(۱)«راثلا نم هدعقم أوبتيلف

 يف يليقعلاو (5504) يذمرتلا هجرحآ لوألا ثيدحلا رطش )۱(

 = نابح نباو (۱۰۰/۱۹) ریبکلا يف يناربطلاو (ب/ ۱۸ قر ءافعضلا
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 سانلا هل لوقی ملاع بر :درو نب بيهو لاق

 .27نيلهاجلا نم هللا دنع دودعم وهو ملاع

(۱) 

 ص /قالخألا يف يرجآلاو (۱۳4۰۱۳۳/۱) نیحورجلا يف

 ق/۱) بعشلا يف يقهيبللاو )85/١( مكاحلاو م5 ۵

 للعلا يف يزوجلا نباو (۲۳/۱) عماجلا يف بيطخلاو ب۰
 يذمرتلا لاقو كلام نب بعك ثيدح نم (485) ةيهانتملا

 نكل یی نب قاحسإ فعضل فيعض هدانسإو :تلق «بيرغ»
 (۲۵۳) هجام نبا هجرخأ هوحنب رمع نبا ثيدح نم دهاش هل

 دانسإ اذه» :(۳۷/۱) ةجاجزلا حابصم يف يريصوبلا لاقو

 ثيدح هل دهشيو «برك يبأو نمحرلا دبع نب دامح فعضل فيعض
 نبا ثيدح نم درو دقف ريخألا رطشلا امأو ۸۱ص ىضم يذلا رباج

 (۲۵۸) هجام نباو هنسحو (۲۹۵۵) يذمرتلا هجرخأ «رمع
 كيرد نب دلاخ عطقنم هدانسإو (84 ص / قالخألا يف يرجألاو

 جمد دقو ۲۰۵ ص / ليصحتلا عماج يف امك رمع نبا نم عمسي مل

 دحاو ثيدح ابن ءىراقلا مهوي ام نيثيدحلا هللا همحر فنصملا

 .كلذك سيلو
 هيف ناف فيعض هدانسإو )٠١۷/۸( ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ

 اذإ ينعي لوبقم هيبأ يفو هيف ظفاحلا لاق ديزي نب دمحم نب هللا ديبع

 .نيلف الإو عبوت
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 يبنلا نع ةريره يبأ نع «ملسم حيحص» ينو

 مهدحآ ثالث رانلا هب رعست نم لوآ نار : يَ

 وهو ءیراق وه لاقیل ملعلا ملعتو نآرقلا أرق نم

 .)«رانلا يف ىقلأ یتح ههجو ىلع

 ةجرد لصت یتح كلذب هسفن عنقت مل ناف

 ال نامزلا لهأ ناك ثيح «سانلا نيب مكحلا

 دقف «هيلإ نوتفتلي الو كلذك نكي مل نم نومظعي

 نم لقتناو ريخ وه يذلاب یندآ وه يذلا لدبتسا
 ضعب لاق اذهلو تملظلا ةجرد ىلإ ءالعلا ةجرد

 تملعت انا :هابأف ءاضقلا ىلع ديرأ ال :فلسلا

 نإف . كولملا عم ال ءايبنألا عم هب رشحأل ملعلا

 (۱۵۱۰۱6۱۳/۳) ملسمو (۳۲۲۰۳۲۱/۲) دهآ هجرخأ (۱)

 ةعفانلا ةلاسرلا هذه ثيداحأ جیرخت مت (۲4۰۲۳/) يئاسنلاو

 . ملسو هلاو يمالا يبنلا ىلع هللا لصو
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 عم دورشحي ةاضقلاو ءايبنألا عم نورشح ءالعلا

 . كولملا

 ىلإ هب لصي ىتح ليلق ربص نم نمؤملل دبالو
 نبا لاق امك وهف ربصي مو عزج نإف «ةليوط ةحار
 اف عزج نمو «ربصي ام لقأ اف رص نم :كرابملا

 . عتمتي ام لقأ

 : دشني هللا همحر يعفاشلا مامإلا ناكو

 مالحأ ثاغضأ ابتدم نأك

 ةردابم ايندلا نع يزوج سفن اي

 مادق شيعلا ناف امنع لخو

 ملع نم هب ذوعنو ءًاعفان لع ىلاعت هللا لاسنف

 - ةال-



 . عمسي ال ءاعد نمو

 هلل دمحلا «عبرألا ءالؤه نم كب ذوعن انإ مهللا

 هلاو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو نیلاعلا بر

 . نيعمجأ هبحصو

- ۹۸ - 



 لصف

 ةوسق نم باتكلا لهآ هللا هب مذ ام ربدتیل

 انيهن مث .ةرقبلا ضعبب بورضلا ليتقلا ءايحإك

 نيذلل نأي ملأ» :انل ليقف كلذ يف مهب هبشتلا نع
 قحلا نم لزن امو هللا ركذل مبمولق عشخت نأ اونمآ

 لاطف لبق نم باتكلا اوتوأ نيذلاك اونوكي الو

 ۱ .[ ۱۰ : دیدخا]

 لاقف مهبولق ةوسق ببس رخآ عضوم يف نيبو
 انلعجو مهانعل مهقاثيم مهضقن ابف» :هناحبس
 ةوسق نأ ربخاف ۱۳[۰ :ةدئالا] #ةيساق مهولق

 هللا قاثیم مهضقن ىلع مهل ةبوقع ")ناك مهولق

 .«تناك» : ةعوبطملاو (ض) يفو (۱)
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 تذحخأ نأ دعب هیهنل مهباکتراو هرمأل مهتفلاخ وهو

 لاق مث كلذ اولعفت الأ هدوهعو هللا قيثاوم مهيلع

 اوسنو «)هعضاوم نع ملكلا نوفرحي## :ىلاعت
 ةوسق نأ ركذف ۰۲۱۳ : ةدئاملا] هب اوركذ ام ًاظح

 : نیتمومذم نيتلصخ مهل تبجوأ مپولق

 . هعضاوم دعب نم ملکلا فيرحت :امهادحإ
 دارملاو .هب اورکذ امم اظح مهايسن : ةيناثلاو

 ةمكحلا نم هب اوركذ امم ًابيصن مهلامهإو مهكرت
 هب لمعلا اوكرتو كلذ اوسنف .ةنسحلا ةظعوملاو

 وله

 نم اودسف نيذلا 5 نادوجوم نارمألا ناذهو

 . باتکلا لهأل مهتهءاشمل انئالع

 .بیجع فيرحت وهو !«دعب نم» (ش) ينو (۱)
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 ريغل هقفت نم ناف ملکلا فیرحت :امهدحأ

 فیرحتب لب « لمعلاب لفتشی الف هبلق وسقی لمعلا
 نع ةنسلاو باستکلا ظافلآ فرصو ملکلا

 ةفيطللا لیحا عاونأب كلذ يف فطلتلاو .اهعضاوم
 . كلذوحنو ةدعبتسملا ةغللا تازاجم ىلع اهلمح نم

 مهنکمی مل ثيح ننسلا ظافلأ يف نعطلاو
 كسمت نم نومذيو .باتكلا ظافلأ يف نعطلا

 هنومسيو اهنم مهفي ام ىلع اهارجأو صوصنلاب
 يف نيملكتملا يف دجوي اذهو . ایوشح وا الهاج

 ةيفوص يفو يارلا ءاهقف يفو «تانايدلا لوصأ

 .نملکتلاو ةفسالفلا

 ملعلا نم هب اورکذ امم ظح نایسن :يناشلاو

 ملعت نم نومذی لب «مهولق ظعتت الف عفانلا

 .اصاق هنومسیو هبلق هب قریو هيكبيام
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 ضعب نع مهبتک يف يارسلا لهأ لقنو
 ءاهفرش ىلع لدت مولعلا تارمث نأ : مهخویش

 سانلا ىلع صقي نأ هتياغف ريسفتلاب لغتشا نمف
 ىتفي هناف مهملعو مهأرب لغتشا نمو مهركذيو

 نم بيصن مه ءالؤهو .سردیو مكحيو يضقيو
 نع مهو ايندلا ةايح ا نم ًارهاظ نوملعي# : نيذلا

 .[۷ ۰ مورلا] 6# نولفاغ مه ةرخ الا

 ايندلل مهتبح ةدش اذه ىلع محل لماحلاو

 يف اوبغرو ايندلا يف اودهز مهنأ ولو ءاهولعو
 ۳ اوکسمتل هللا دابعو مهسفنآ اوحصنو .ةرخآلا

 ناكف «كلذب سانلا اومزلأو .هلوسر ىلع هللا لزنأ

 نمو ءةنسلاو باتكلا صوصن يف ام مهيفكي ناكف

 نم ضيقي هللا ناكف ءاليلق ناک |هنع مهنم جرخ

 ىلإ اهنع جراخلا هب دري ام صوصنلا يناعم نم مهفي

 با



 نم هودلو اع كلذب ينغتسيو .اهيلإ عوجرلا
 اهببسب قلا ةمرحملا لیحاو (۱ةنطابلا عورفلا

 .تامرحلا نم هريغو ابرلا باوبأ تحتف

 لهأ لعف اك ليحلا ىندأب هللا مراحم تلحتساو

 . باتكلا

 قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونما نيذلا هللا ىدهو

 ید ویو لصف

 .”ليكولا

 )١( «ةلطابلا» : (فرو (ع)و (ض) ينو .
 : خسانلا بتك : (ف)و (ش) ينو (۲)

 بارتلا يف ميمر هبتاكو ًارهد ساطرقلا يف طخلا حولي

 بارتلا ىلإ بونذلا عم تدعو بنذ ريغب بارتلا نم تجرخ
 نيمأ همركو هنمب هتمارك راد يف هئايلوأ ةرمز يف هللا انرشح

 با





 سرا هفلا

 ةينارقلا تایالا تسرهف - ۱

 ةيوبنلا ثيداحألا تسرهف - ۲

 تاعوضولا تسرهف ۳
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 ةينارقلا تایالا تسرهف

 ا ابن مهيلع لتاو »

 نملعت نأ ىلع كعبتأ له »
 ۱ و الع يندز بر لقو ©

 ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوملعی »

 ءایلعلا هدابع نم هللا یشخم ان[ »

 نوملعی نيذلا يوتسي له لق 9
 50 مهلسر مهتءاج الف ل

 .. ًالدج الإ كل هوبرض ام »
 نم ملع ىلع هللا هلضأو »

 ةاروتلا اولمح نیذلا لثم »

 ... . مهرضي ام نوملعتیو »

 کد ۔

 ةحفصلا ةيآلا

 ۲۰ ۰ ۳۲  ةرقبلا 4

 ۲۱ ۷۰۲  ةرقبلا «

 ۳۰ ۱۸ نارمع لآ < 3

 ۹۹ ۱۳ ةدئالا 6

 ١8 ١" فارعألا € 1

 ۲۱ ۱۷۵ فارعألا ¢

 or ۸۵ ءارسالا 6

 ۳۰ 55 فهکلا « .

 ۳ دلل هط 4

 ۱۲ ۷ مورلا 4

 ۷۱ ۲۸ رطاف 4

 14 4  رمزلا#...

 ۳۲ ۸۳ رفاغ 4

 ۲ ۵۸ فرخزلا 4 ۰

 ۳۱ ۲۳ ةيئاحا <

 ۹۹ ١5 دید ۰

 ۲۰ ه ةعمجلا# ....



 ةعوفرلا ثيداحألا تسرهف - ۲

 ةيلوقلا ثيداحألا - «أ»

 e كظفح هللا ظفحا -۱

 . اوكسمأف يباحصا ركذ اذإ

 .. ينتملع اب ينعفنا هل
 اد اناعيإ كلأسن انإ مهللا - 5

 . ًاعفان الع كلأسأ ينإ مهللا  ه

 . غيلبلا ضغبيل هللا نإ ۰
 . ةثالث رانلا هب رعست نم لوأ نإ- 5
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 ارحش نالا حم نإ دانا
 ۳/۸ . ًارحسل نايبلا نم نإ - ۳
 33 . مکلبق ناك نم كلهأ ان - 6

 .E موجنلا يف رظنلاو كايإ - ۵

 ل . ناطيشلا نم ىعلاو هللا نم نایبلا - 7

 ۷ . ءاشرلا يف هللا ی فرعت - ۷
 ۳ ۳ .. مكباسنأ نم اوملعت - ۸

 نولصت ام مکباسنآ نم اوملعت - ٩
 ee افت ا مث مکماحرآ هب

 ۱ E و

 0 .. دبعلا نم صقني ثالث ۱
 1۳ ةدئفأ قرأ مه نمیلا لهأ ءاج - ۲

 00 EN ناتبعش يعلاو ءايحلا - ۳

 ds ًاعفان الع هللا اولس - ۲٤

 ۹... 2 رضت ال ةلاهجو عفني ال ملع - ۵

 ۲ هم نهالخ ام ةثالث ملعلا -
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 و كلذ یوس امو ةثالث ملعلا - ۷

 yy ةرطلاو ةفايعلا - ۸
 . تسب ءايبنألا ىلع تلضف - ۹

 AES یده دعب موق لض ام ۰

 سس. نجلا نم ةبعنش سیتقآ نه ۱
 E ءالعلا هب يهابيل ملعلا بلط نم ۲

E AE 
 ............ ىلإ برقتي يدبع لازی الو - 6

 O ل يناعد نئلو - ۵

 ........... ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزنی - ۰

 ............... ملعأ ركب ابآ نإف لجعت ال -۷

 a ءاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعت ال - ۸
 ............. ًايفاوم ةمألا هذه رمأ لازي ال "9
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 ةيلعفلا ثيداحألا «ب»

 هو ....... هدعول ایدح ثدحي لكك ىبنلا ناك اینا - ۰
 ه۹ ...ادصق هتالص تناکف زی يبنلا عم يلصأ تنك - ١
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 (هيبنت)

 تفقو ةثلاثلا ةعبطلل باتكلا فص ىهتنا نأ دعب

 يف حتافلا ةبتكم طوطخم نع ةروصم ةعبار ةخسن ىلع

 دقو «ريسيلا رزنلا الإ قيقحتلا 5 ةدقعملا ةخسنلا

 : اهفصو اذهو «ةليلق يهو .قورفلا ضعب اهنم تبثأ

 نبال ةلاسر ةرشع يناث ىلع يوتحي عومجم نمض
 همقرو لوبناتساب حتافلاةبتکم يف ظوفح لا بجر
 ملع لضف ةلاسرو تةقرو ٥ ف عقیو ۰6۳۱۸

 ينادمحلا دمحم نب يلع نب یسیع طخب خوسنم

 نم لوألا عيبر رهش يف هخسن نم غرف دقو .يعفاشلا

 ةخسن يهو .ةئم نانو نيعستو ثالث ةنس روهش

 . ةديج

 ريوصتلاب نذالاب مركت يذلا قشمدب نايبلا راد ةبتكم

 لو اربخ هللا هازجف لصألا نع ةروصملا هتخسن نع
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 سرهفلا

 ةحفصلا عوضولا

 ا لا NAA ةمدقملا

 ا ميركلا نارقلا هيلإ راشأ يذلا عفانلا ملعلا

 ۲۲ ......عفنيال يذلا ملعلا نم ذوعتلاو اعفان لع هللا لاؤس

 ۳۵ مس ريسيتلا ملعو «ريثأتلا ملع نيب قرفلا

 Veen موجنلا ملع يف عسوت نم ىلع فلسلا راكنإ

 Neg ردقلا يف ضوخلا نع ىهنلا

 Ree تافصلاو ءارسألا باب يف باوصلا بهذملا
 و ءرلاو لادحاو ماصخخلا مذ

 ۵ هقفلا نم هيلع لمتشی امو فلسلا مالک

 ۱ هتبقاعو ةفسالفلا تاهاتم يف لوخدلا
 ۷ ری ا عفانلا ملعلا هيلع لدي ام

 1 مفنی ال يذلا ملعلا ةمالع
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 ةحفصلا عوضولا

 ۱ و و مهردف ةفرعمو فلسلا ةناكم

 ۱ يوسوس سنس باتكلا لهأ لاح ربدت يف : لصف

 ا al تايآلا تسرهف

 ی ثيداحألا تسرهف

 eee تاعوضولا تسرهف
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 تارادصا نم

 عیزوتلا و رشنلل يعيمصلا راد

 ملسلا ةايح ىف هرثأو هللا ىلع لكوتلا
 هقا راح ا هقادبع خيشلل

 تاولصلا ىلع ةظفاحملا ىف بيغرتلا

 يعيبسلا دوعس ملقب

 ةشيشلا رارضاب ةليبنلا سوفنلا ريكذت
 هقاراحلا هقادبع راب ا خيشلل

 مارملا غولب ةمجرت نم ماسبلا ضورلا
 نسحلا ديعلا دحآ قیقح « ناخ قیدص نب نسح خیشلل

 كرابلا ناضمر رهش لبقتسن فيك
 هقاراحبا هقادبع خيبشلل

 ناضمر اي تابقأ

 ينرقلا ضياع خيشلل
 مونلا باداب موقلا ريكذت

 هقاراحلا هقادبع خيشلل

 نيمئاصلل ةيده
 دومحملا ميهاربإ دادعا

 برحلا دعب انلاح
 دومحلا میهاربا دادها

 جحلاو ةالصلا  ةديفم لئاسر

 نیرمج نب هقادبع خيشلل



 باتکلا ةسلاجمو ةءارقلا ةيمهأب بابحالاو ناوخالا فاحتإ
 قیتعلا دمحم فسوی دادع]

 بابشلا عم تافقو

 د دومحم ا ميه اربإ دادعا

 زاب نب 0 يف زاتملا
 نرقلا هثادبع نب ضئاع دادعا

 نتفلا نم مصعي ام
 هللاراج ا هلادبع خیشلا دادعا

 مالتحالاو ةبانجلا نم لسفلا ماكحأب مالسالا بابش فاحتإ
 هللاراج ا هللادبع خيشلا دادعإ

 هيلج رومأ ىف ةيطخلا ةلاسرلا
 نرقلا زيزعلادبع دادعإ

 دجاسملا تافلاخم ضعبو ةالصلاو ةراهطلا ىف تافلاخم

 ناحدسلا زيزعلادبع دادعإ

 ةزاجالا هب لغشت نأ يغبني اميف ةدافالا

 هللا راج ا هللادبع دادعإ

 مالسلا ماكحأب مانألا ةركذت
 هلاراج ا هللادبع دادعإ

 كجوز نيبسكت فيك
 دومحم ا ميهاربإ دادعإ

 كتجوز بسكت فيك

 دومحم ا ميهاربإ دادعإ

 دالوألا قوقحب دابعلا ريكذت

 هقاراح ا هلادبع خيشلل

 ١ر.
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 رفسلا ماکحأب رشبلا ریکذت
 هللاراج ا هقادبع خيشلل

 ظافح نم ءارأ . نآرقلا ظفحت فيك

 جفرعلا يلع نب دمحم خيشلل
 يعرشلا ملعلا ىلإ اهتجاحو ةيمالسالاا ةوحصلا

 نرقلا هثادبع نب ضئاع دادعإ

 داشرإو حصن

 ديبعلا خيشلاو يعيبضلا خيشلل

 راجلا قوقحب راربالا ريكذت
 هللاراج ا هللادبع خيشلل

 داقتعالا ةعل نتم ىلع تاقيلعتلا
 نيريج نب هثادبع ةمالعلا خيشلل

 يلصملا ملسملا ىلع بجي اذام
 هقلاراج ا هللادبع / خيشلل

 حارفألا ىف لئاسرو ىواتف
 نرميلع نبا /خيشلاو - زاب نبا /خیشلا ةحايسل

 ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 يدعسلا نهرلادبع /خيشلل
 راجلا قوقحب راربألا ريكذت

 هلاراج ا هئادبع /خيشلل
 ءاربلاو ءالولا لوح ةفقو

 هلادبع تنب ةرهوحا : دادعا

 ءاملعلا ةايح نم روص
 يفيزحا دحأ : دادعا



 اصلا لمعلاو عفانلا ملعلاب مكل انتاينمت عم
 ا رشنلل يعيمصلا راد
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